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SLAG tan 1877. [Nederlandsen (Oost-) India.]

Grondgebied en bevolking.
§ 1.

Bevolkin;/.

In denzelfden vorm, waarin de bavolkingstatistiek van
1874 bij het vorig verslag werd gevoegd, wordt thans de
statistiek over 1875 medegedeeld; zie de sub litt. A onder
de bijlagen voorkomende tabellen n°. I—VIII. Het zal
naauwelijks behoeveii herhaald te worden, dat aan som
mige opgaven, inzonderheid w a t betreft het zielental der
inlandsche bevolking in de buitenbezittingen, slechts eene
zeer beperkte waarde kan worden toegekend. Ten einde
die waarde beter in het licht te stellen, is het plan gevormd
om voortaan in de staten betreffende de buitenbezittingen bij
de rubriek » inlanders■" te doen aanduiden: welke cijfers
als tamelijk naauwkeurig kunnen worden aangemerkt,
welke slechts bij benadering zijn opgegeven, en welke
berusten op loutere gissing.
B.

Mededeelingen van staatkundigen
en a l g c m e e n c n aard.

(jrondtjebied.

In den jaarkring, bij dit verslag bebandeld, werd bet
Nederlandsen oppergezag erkend door verschillende land
schappen, tot het voormalig rijk van Atjeb behoorende,
en werd ook, op den herbaalden aandrang van hoofdenen
bevolking, door bet Gouvernement de souvereiniteit aan
vaard over een Maleisen landschap in Midden-Sumatra,
Temboesei geheeten. Een en ander wordt meer in bijzon
derheden besproken in hoofdstuk C . § 3 en 4.
Veranderingen in de administratieve indeeling van het
grondgebied vindt men vermeld in hoofdstuk . 1 , afd. I.
§ 2.

C.

Opperbcheer.

Daartoe door den Koning g e m a g t i g d , bragt de Gouver
neur-Generaal in Maart jl. een bezoek te Atjeh (zie daar
over nader hoofdstuk C , § 3). Gedurende 's Landvoogds
afwezigheid van den hoofdzetel des bestuurs (7 tot en met
29 Maart) is, overeenkomstig art. 13 van het Regeringsregdement, de vice-president van den Raad van Indie met
het dagelijksch beleid der zaken belast geweest.
Het personeel van genoemd regeringscollegie onderging
eene wijziging, daar aan den beer S. VAN DEVENTEK JZX. ,
op zijn verzoek, met ingang van 6 April j l . , eervol ontslag
uit 's lands dienst werd verleend (1), en in zijne plaats
tot lid in den Raad van Indie werd benoemd (2) de heer
mr. H. D. LEVYSSOHN NOKMAN, algemeen

secretaris van

het Gouvernement van Nederlandsch Indie.
Van de buitengewone bevoegdheid, den GouverneurGeneraal geschonken bij art. 43 van het Regeringsregle
ment , maakte de Landvoogd in het afgeloopen jaar gebruik
om tijdelijk voor geheel Nederlandsch Indie den i n - en
uitvoer en het binuenlandsch vervoer van vuurwapenen,
buskruid en verder oorlogsmaterieel te verbieden (verg.
hoofdstuk J. afd. I).
(1) Koninklijk besluit van 26 Febraarü 1877, n°. 10.
(2) Koninklijk besluit van 27 Mei 1877 , n°. 2.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.

§ 1.

Iiefrehkin(/en

met het buitenland.

Ue aanrakingen tusschen de Nederlandsch Indische Re
gering en naburige vreemde gouvernementen , ofschoon niet
van zeer belangrijken aard, kenmerkten zich steeds door
onderlinge welwillendheid.
Gevolg savende aan eene uitnoodiging vanden Gouver
neur der Straits Settlements, deed de Gouverneur-Generaal,
op zijne reis naar Atjeh, Singapore a a n , en was daar ge
durende één d a g de gast van den Gouverneur.
De wederkeerige goede gezindheid tusschen het bestuur
der Straits en onze autoriteiten openbaarde zich weder lnj
aanzoeken tot uitlevering van misdadigers, hetzij die uit
onze bezittingen naar de Straits, of, omgekeerd, v a n d a a r
naar eenig naburig gedeelte van Nederlandsch Indie waren
gevlugt. Aan zoodanige aanzoeken werd van weerszijden ,
waar de omstandigheden het toelieten, met gewenschten
ijver gevolg gegeven.
Regtstreeksche onderhandelingen tusschen de Neder
landsch Indische Regering en de besturen der Straits Settlements en Hongkong hadden de sluiting van een post
verdrag met elk dier gouvernementen ten gevolge..
Tusschen da bestuurders van Nederlandsch en Portugeesch
Timor hadden, achtereenvolgens te Dilly en te Koepang.
eenige vriendschappelijke besprekingen plaats over eene
gewenschte zamenwerking in het te keer gaan van den
invoer van vuurwapenen en buskruid, eene aangelegenheid
voor de rust en orde op Timor van overwegend belang.
De Portugesche Gouverneur verklaarde zich tevens bereid
bij de eerste geschikte gelegenheid voor zooveel noodig
zijne medewerking te verleenen om de onzekerheid te doen
ophouden, die nog bij een tweetal staatjes op Allor scheen
te bestaan omtrent hun overgang sedert 1859 van het Por
tugeesch onder Nederlandsch gezag. Toen kort daarop
(Februarij jl.) het bestuur van Portugeesch Timor in kennis
werd gesteld met de onzerzijds uitgevaardigde algemeene
verbodsbepalingen omtrent den in- en uitvoer van oorlogs
behoeften , is al dadelijk ook te Dilly een dergelijk verbod
afgekondigd, voor zooveel betreft den uitvoer naai eenig
gedeelte van Nederlandsch Indie.
Tusschen onzen consul in Siam en de autoriteiten aldaar
rezen eenige moeijel ijk heden over de positie van vreemde
oosterlingen, uit Nederlandsch Indie afkomstig, die in
Siam verblijf houden. Toen die quaestie door de Siamesche
Regering bij het Indisch Bestuur werd ter sprake ge b r a g t ,
ontving de consul de opdragt om voor's hands, in afwach
ting dat ook de Regering hier te lande hare zienswijze
zou hebben doen kennen, de regten van Nederlandsch
onderdaan, in den zin van het met Siam gesloten tractaat,
aan geen dezer lieden toe te kennen dan n a zich, voor
elk geval, omtrent den staat der belanghebbenden vooraf
bij bet Indisch Bestuur te hebben vergewist. Over de eischen
onzerzijds gesteld voor de erkenning van de bedoelde vreemde
oosterlingen als Nederlandsche onderdanen zie men hoofd
stuk F , § 9.
Van Nederlandsche zijde werd, ten. deele in gemeenschap

o
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met andere consulaire vertegenwoordigen te Bangkok, opgekomen legen aan besluit der Siamesche Regering, waarbij,
in strijd

niet da traetaten, de uitvoer vim vee uit Siinn

werd verboden) een verbod dut niet alleen schadelijk zou
zijn voor den lumdel in don Nederlandsch Indisehen archipel,
maar waaronder ook de voorziening onzer troepen in Atjeli
zou kunnen lijden. Zonder aarzeling verklaarde de Siamesche

Regering zicli bereid on den uitvoer aan Nederlandacne

aehepen toe te staan, maar bierdoor zouden onze belangen
niet voldoende gebaat zijn, daar de uitvoer van vee uit

Biam schier uitsluitend door vreemde atoomaobepen pleegt

bewerkstelligd te worden. Ten slotte is echter eene algeheele opheffing' van het verluid verkregen.
Aan een verzoek van het Japansche Gouvernement om

in het hezit te worden geateld van koilij- en Idnaplanten
uit onae Oost-Indische bezittingen, ten einde die cultures
ook in Japan te beproeven, werd door de Indische Begering
bereidwillig voldaan. Met hare dankbetuiging voor deont-
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aaniiieiiing vnn bet verschenen eerste gedeelte van het
algemeen verslag betrell'ende de triangulatie vau Java.
Door middel van de Javasche Courant (zie het n°. van
8 Mei jl.) werd ook in Indie algeineene bekendheid

gegeven aan de verklaring, blijkens de Slaats-Courant
van 28 Fobruarij 1877 tusschen de Regeringen van Ru menie
en Nederland gewisseld, ter voorloopige regeling van de
handelsbetrekkingen tusschen beide landen.
§ 2.

Java en

Madura.

Hieronder wordt in hoofdzaak teruggegeven wat in de
verslagen der residenten is medegedeeld omtrent den algemeenen toestand der verschillende gewesten.
Hetgeen
omtrent den gezondheidstoestand en den staat van den
landbouw te dezer plaatse wordt aangestipt, vindt overigens zijne aanvulling in andere gedeelten van dit verslag.

vangen planten en zaden bood wederkeerig de Japansche

Regeringeene kDine verzameling Japansche bloemgewamen
a a n , liestemd voor 'slands plantentuin te Buitenzorg.

Door bet Russische Gouvernement, dat zich reeds vroeger
omtrent de belangen van den Ruaaiaoben natuuronderzoeker
MIKLOUCHO MAKI.AY met onze Regering in aanraking had

gesteld (verg. liet verslag van 1873, hladz. 3), werd de
vraag gedaan, of genoemde geleerde, die zich in Julij 1876
andermaal naar Nieuw-Guinea had begeven, en zich aldaar
aan de Astrolahe-baai ophield, dooreen onzer oorlogschepen
van daar zou kunnen worden afgehaald. De gewenschte
hulp kon ditmaal echter niet worden toegelegd, daar het
niet waarschijnlijk werd geacht dat het oostelijk gedeelte
van Nieuw-Guinea, waar de Astrolabe-baai gelegen is,
spoedig door een Nederlandsch oorlogschip zou bezocht
worden.
Aan een Franschen n a t u u r k u n d i g e , door den Minister
van Openbaar Onderwijs in Frankrijk belast met eene wetenschappelijke zending naar Nederlandsch Indie , in 't bijzonder met een onderzoek naar de flora van Celebes , werd
toegestaan om kosteloos gebruik te maken van de dienstreizen der stoom- of zeilschepen van de gouvernementsmarine.
Omtrent de consulaire vertegenwoordiging in Nederlandsch Indie valt het volgende te melden:
Toen door den Engelschen consul te Batavia deswege
het welmeenen der Regering was gevraagd, is bezwaar
gemaakt tegen het denkbeeld om den werkkring van dien
ambtenaar (in wiens acte van aanstelling geene omschrijving voorkwam van de uitgestrektheid van zijn consulair
district) tot de buitenbezittingen uit te breiden.
Ter voorloopige vervanging van den Franschen consulairen vertegenwoordiger te Soerabaija wenschte de waarnemende consul-generaal van Frankrijk te Batavia te doen
optreden een door hem aan te stellen »agent vice-consul".
De Indische Regering maakte echter tegen eene erkenning
onder dien titel bedenking, op grond dat de betrokken
conventie (Indisch Staat'sblnd 1855, n c . (>(>) de consulaire
ambtenaren, die zonder m/'v/V/s-exequatur kunnen worden
toegelaten, slechts kent onder de benaming van » consulaire
agenten". Er is dan ook een agent onder deze laatste benaming aangesteld.
Te Soerabaija is ook, voor het eerst. een consulair agent
voor Portugal benoemd door den te Batavia gevestigden
consul-generaal. Die benoeming werd door de Indische
Regering goedgekeurd.
Te Djeddah (Arabie) werd in Junij jl. weder door een
naar Nederlandsch Indie bestemden oorlogsbodem (het
schroefstoomschip 4de klasse Batavia) de vlag vertoond.
Met verschillende Regeringen zijn in den laatsten tijd
schikkingen getroffen tot vereenvoudiging der wijze van
afgifte van in Indie opengevallen kleine militaire nalatenschappen ten bate van vreemdelingen. De tot die regeling
toegetreden Regeringen zijn die van Duitsehland, België,
Frankrijk, Zwitserland, Zweden en Noorwegen, P o r t u g a l ,
Denemarken, Italië en Spanje.
Ook zijn de meeste Europesche Gouvernementen, zoomede
de Vereenigde Staten van Noord—Amerika , toegetreden tot
eene dezerzijds voorgestelde ruiling der van regeringswege
in 't licht verschijnende werken op het gebied van triangulatie. Op voorstel van het Indisch Bestuur is hiermede
van Nederlandsche zijde een aauvang gemaakt door de

Natuurverschij'nselen e,n hunne uitwerkintj.
In den vooravond van den lsten Maart jl. werd de hoofdplaats Am-

barawa (Samarang) geteisterd door een nevigen bandjir in
de Pandjangrivier, die het water in minder dan twee uren
tijds bijna 2V2 meter deed stijgen. Behalve de niet. onaanzienlijke schade, zoowel aan woningen als aan de
spoorbaan te weeg g e b r a g t , had men nog het verliesvan
38 menschenlevens te betreuren.
Godsdienst. Onder de belijders van den Islam op Java
heerscht niet zulk een groote geloofsijver, dat daarvan
voor het Europeesch gezag nadeelige gevolgen zouden
zijn te vreezen , mits slechts alles worde vermeden wat
tot het uitlokken van godsdienststrijd zou kunnen aanleiding geven. De Regering is dan ook overtuigd van de
noodzakelijkheid om naauwlettend toe te zien dat de Christelijke propaganda onder de Mohammedaansche bevolking
geheel vrij blijve van alle bestuurs-inmenging, anders dan
tot handhaving der rust en goede orde. Zelfs van de meeste
hadji's kan niet gezegd worden, dat zij door bepaalden
godsdienstijver uitmunten. De bedevaart wordt vooral ondernomen ten einde, na terugkeer, den titel van hadji te
kunnen voeren en de onderscheiding te genieten, die
daaraan in het oog van den inlander verbonden is. De
als hadji teruggekeerden (1) plegen feestelijk te worden
ingehaald door hunne verwanten en bekenden; daarna
hervatten de mei'sten hunne vroegere levenswijze in de
dessa, waar zij het beroep van handelaar of landbouwer
weer ter hand nemen. Enkelen, die werkelijk eenige
kennis bezitten van den Islam, vestigen zich als onderwijzer, en als de toeloop van santri's die hunne scholen
bezoeken groot is, genieten zij een hoog aanzien in de
B+reek waar de school is gevestigd. Onder hen, die een
gewoon bedrijf uitoefenen, zijn er die tevens functien van
verschillenden aard waarnemen aan de moskeeën, waaraan
— in groote dessa's vooral — een vrij talrijk personeel is
verbonden. Uit het waarnemen dier functien trekken zij
ook eenige inkomsten. Dat de hadji's, ook al treden zij
niet als geestelijken of onderwijzers op, in hunne naaste
omgeving gezien zijn, laat zich voorts gereedelijk daaruit
verklaren , dat zij tot de meest ontwikkelde en energieke
leden der inlandsche maatschappij behooren: het feit reeds,
dat zij genoeg kapitaal hebben bijeen g e g a a r d , om de
voor hen nog altijd kostbare reis naar Mekka te doen,
levert hiervan het bewijs.
De residenten van die gewesten, waar het aantal hadji's
is toegenomen, schrijven dit verschijnsel toe aan vermeerdering van welvaart, waardoor meer personen dan vroeger
in staat zijn de reis naar Mekka te bekostigen.
Enkele feiten, die zich op godsdienstig gebied voordeden, mogen hier nog aanteekening vinden.
In de afdeeling Tangerang (Batavia) bleef onder de aanhangers van den in het vorig verslag (bladz. 2) genoemden
ABDOEI. KAKIM na diens vertrek naar Mekka nog geruimen

(1) Opgaven omtrent het aantal teruggekeerden en vertrokkenen
in den afgeloopen .jaarkring worden aangetroffen in hoofdstuk R.
afd. I I I , § 2. Hoeveel hadji's gerekend worden in de verschillende
gewesten aanwezig te zjjn, kan biykcn uit de bevclkingstatistiek
hierachter (bijlage A, n°. IV).
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tijd zekere gisting bestaan. Ken onder hen , t i l h u l p vacciimteur in 'slands dienst, dezelfde die beweerde een

kleinzoon te zijn van een der voormalige sultans van Bantam,
vroeg ontslag uit zijne betrekking en opende onder Tangerang eene godsdienstige school. Ren ander volgeling van
AIIDOHI. KAHI.M, zelf liiidji, bepaalde er Bieb. toe Benige
ijveraars om zich lieen te vereenden en dezen voor te gaan in
stipte opvolging der voorschriften van den Koran, Op heide
individuen wordt door liet hestimr een wakend oog g e houden. Ken zeker tegeowigt tegen gevaariyke toeneming
dezer geestdrijverij meent de resident te vinden in den
naijver, die in de afdeelingTangerang bestaat tussclien de
dessa-geestelijken, in den regel geen hadji ' s , en deze
laatsten , en ook in het feit dat de bevolking zelve niet
duldt dat eenig hadji zich te haren koste verrijkt.
In Pekalongan trachtten de volgelingen van wijlen hadji
KKI'ANOI (in 't vorig verslag ten onregte KKI'INIII genoemd)

nog een tijd lang hunne nieuwe godsdienstige leerstellingen
meer algemeen ingang te doen vinden. Tien de Arabische

geschriften, waarvan zij zich bedienden , werden in beslag
genomen, staakten zij echter hun onderwijs, en verschenen
weder als vroeger, te gelijk niet anderen, in de gewone
moskee.
In Cheribon gingen drie meisjes van Europesche afkomst
tot den Islam over: een van haar huwde kort daarop niet
een inlandsch hoofd.
Te Batavia namen eenige niet te goeder nnam bekend
staande Chinezen de Mohammedaansche leer MUL Ook te
Samarang werden eenige Chinezen, onder welke óéne
vrouw, belijders van den Islam Hier werd het niet overbodig geacht den Chineschen hoofden te doen weten, dat
het bestuur de bekeerlingen onder hunne onderhoorigen
niettemin als Chinezen bleef beschouwen , zoodat zij ook
de kleeding van hun landaard badden te behouden, ondergeschikt bleven aan her Chineesch bestuur en niet buiten
de wijken voor hunne natie Rangewezen ter vestiging
konden worden toegelaten.
In Bagelen wisten twee Arabieren zich uit te geven als
zendelingen uit het heilige land . bewerende door hunne
gebeden ongelukken te kunnen voorkomen en ziekten te
kunnen genezen. Tegen goede betaling namen zij op zich
die gebeden in Arabie te gaan verrigten. Zoodra die o p ligterij u i t k w a m , werlen de daders gevat en geregtelijk
vervolgd.
In het algemeen wordt door de Arabieren in den Indischen archipel van het aanzien, dat zij als landgenooten
van den Profeet in het oog der inlandscbo bevolking hebben,
geen gebruik gemaakt tot opwekking van geloofsijver,
maar alleen ter bevordering hunner maatschappelijke en
geldelijke belangen.
Evaiu/disatic
De zendeling mr. ANTHWO , te Batavia
gevesfigd, ging voort met evangeliseeren door middel van
inlandsche helpers, die tevens onderwijs geven aan de
kinderen der bekeerlingen. Zoo heeft hij er zes in de
residentie Batavia, waar de meeste proselieten door hen
worden g e m a a k t , één in Bantam en één in Krawang.
Aan één der zendelingen in de Preanger regentschappen
is het gelukt enkele inlanders te bekeeren. Over bet a l g e meen worden echter op Java weinig inlanders door de
zendelingen tot het Christendom g e b r a g t . en leggen deze
zich vooral toe op het geven van onderwijs. In Bagelen
neemt het getal bekeerlingen af, daar velen terugkeeren
tot hun vroeger geloof, sedert het overlijden van de vrouw
van zekeren heer P H I L I P S , door wie zeer velen waren
overgehaald om zich te laten doopen. In Madioen is een
zeer' klein getal Christenen, dat hoogst zelden door een
zendeling wordt bezocht: niettemin blijven zij getrouw
aan de aangenomen leer en houden geregeld bijeenkomsten, die ook wel door Mohammedanen worden bijgewoond.
De resident van Madioen. z nede die van, Batavia en
van Japara, geven een gunstig getuigenis van het zedelijk
gedrag der Christenen; de laatste verklaart echter dat zij
niet uitmunten door arbeidzaamheid.
Staat van vettigheid va* pertouen c/i goederen; tegttbe
deeling. In de gouvernenientslanden was de staat van
veiligheid, wat personen betreft, vrij g u n s t i g ; halsmisdaden, in den regel voortspruitende uit wraak Of minnenijd,
kwamen als altijd het meest voor in den Oosthoek en op
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Mudura. Wat de veiligheid van goedereu aangaat, gevulleu
van roof kwamen zeldzaam, geregelde ketjoepartyeu in
het geheel niet voor; MUI roof op zee worden drie gevallen
vernield, voorgekomen in straat Madura, .vuur nraauwen
met, handelsgoederen werden aangevallen) voor zoo ver
bekend , waren de roover.; .Madurc/.cn. Brandstichting kwam

in sommige streken veel voor, diefstal (ook vnn vee)overal,
In het westen van Java wordt de staat van veiligheid het
gunstigst voorgesteld, Ook van vele gewesten in Middenen Oost-Java wordt verklaard, dat de staat van veiligheid
verbeterde, en vooral dat meer zaken dan vroeger tot
klaarheid werden g e b r a g t , zoadat da schuldigen teregtge
steld konden worden.
Het Ongunstigst is de toestand waar, gelijk in de resi-

dentien Japara, Boerabaija, Pasoeroean en Kediri, een
groot aantal personen zijn zonder vaste woonplaats, die
zich vooral bij de landelijke ondernemers als daglooners
verhuren, hunne verdiensten in den regel spoedig verteren,
en als die ophouden , of minder worden, uit stelen gaan.
Door den ijver der aldaar geplaatste Buropesche ambtenaren, bijgestaan door zeer geschikte inlandsche hoofden,
is echter de staat van zaken in de residentie Kediri, vooral
in de afdeelingen Kediri en Blitar, in de laatste jaren veel
verbeterd. In Madioen werd ook vooruitgang waargenomen.
In Kadoe had men steeds veel last van slecht volk, dat
overkwam uit de Vorstenlanden. In Bagelen en Banjoemas
was de toestand vrij bevredigend, uitgezonderd — wat het
laatste gewest betreft — de afdeelingen Poerbolinggo en
Poerwokerto, waar de g a n g van zaken bij de vrije tabakscultuur, waarover aanstonds uitvoeriger, een zeer nadeeligen invloed uitoefende.
De resident van Samarang beklaagde zich, dat de welgezinde dessahoofden niet weten hoe zij het moeten aanleggen om de overtreden op te sporen, terwijl de slechten
onder hen met de misdadigers gemeene zaak maken; dit
laatste deed zich ook voorin J a p a r a , Rembang, Soerabaya,
Kediri, Pasoeroean en Bezneki. waar geklaagd wordt over
de resultaten der volksverkfezingen. (Zie over eene nieuwe
regeling betreffende de verkiezing en het ontslag van dessahoofden hoofdstuk . ï , afd. I.)
De maatregel tot opsporing van opium-overtredingen,
waarvan melding is gemaakt in het vorig verslag (bladz. (54),
heeft vide en belangrijke aanhalingen in S a m a r a n g , Japara
en Bembang ten gevolge gehad, zoo als uit de mededeelingen daaromtrent in hoofdstuk M zal blijken. Moeijelijk
echter is liet om het kwaad geheel uit te roeijen. Vele
dessahoofden heulen met de smokkelaars en onder alle
klassen der maatschappij hebben de laatsten hunne handlangers; zelfs vermoedt de resident van B e m b a n g . dat er in
zijn gewestook Europeanen in het clandestiene vervoer betrokken zijn. Dat zulks in Kediri het geval is, lijdt-ven twijfel.
De berigten omtrent den diefstal van hout uit 'slands
bosschen in Bembang zijn gelijkluidend aan die in het
vorig verslag opgenomen.
Het in brand steken van tabakschureii of rietaanplant>ngen kwam n u en dan weder voor in Banjoemas, Remliang, Bezoeki en Kediri. In de meeste gevallen was
daarbij wraakneming in het spel over ruwe Oibedriegelijk e
bejegening van de zijde drT door de ondernemers gebezigde
tusschenpersonen of bedienden. Ook wordt gezegd dat wel
e e n s deze l a a t s t e n zelf e e n s c h u u r b r a n d v e r o o r z a a k t b i d d e n

om eigen kwade praktijken te bedekken.

Opmerkelijk is

h e t d a t in B a n j o e m a s . w a a r die t o e s t a n d zich liet s c h e r p s t

afteekeude, het personeel der ondernemingen de politie zoo
weinig steunde in bet opsporen van de aanleiding tot de
gepleegde mis drijven. Ook is bet een feit dat de bewaking
der schuren en rietvelden dikwerf zeer veel te wenscben
overlaat. W a t daarenboven den diensiijver der politiehoofden
verlamt, is de omstandigheid dat menigwerfmet de opsporing der schuldigen nog weinig gewonnen is, daar het
niet zelden voorkomt dat toch vrijspraak volgt, omdat tegen
den tijd der teregtstelling — waarmede (bij het omgaand
geregt) soms ettelijke maanden verloopen (1) — de
(1) Omtrent deze mcdedecliii<r, die zou uioeten doen denken dat
de taak van den o m h a n d e n refter te omvangrijk is om tijdige

beiegUag dei misdrijven nogelfk te maken, worden, naar aanleiding
van e n dczerzijdst-h verzoek, nadere Ophelderingen van het Indisch
BettlMI ingewacht. Stoften werkelijk voorzieningen ten deze zijn
noodif bevend—, dan is bet te verwachten dat deze reeds genomen
ot' ophanden zullen znn.
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getuigen

voorgeven van de laak niets meer te weten en

de beklaagde zelf alles ontkent. Ben der residenten meent
echter dei In den laateten tijd de getuigen vrijmoediger
geworden zijn, hetgeen bij sis de uitwerking beschouwt
van do beperking die in de toepaeaing van net regt van
gratie waar te nemen viel. en waardoor meer vertrouwen
werd gegeven dat de nbttldigen hunne straf niet zouden

ontgaan.
In den staat van veiligheid in Soerakarta ie door de in-

dienet-etelling der bereden politie-agenten (vorig verslag
bladz. 4) eenige verbetering gekomen. Het aantal roof
partijen bepaalde zich in 187<> tot !); hij nagenoeg allen
werden de ichuldigen ontdekt en gestraft. De algemeene

[Neder! (Oost-) lndie..]
volgd. Onder hen waren een paar regenten. Het verlo
om dezen in regten te mogen het rekken K Indisch iStaats-

blad lH(i7, n°. 10) meende <le Oouverneur-Oeneraal niet
Ie moeten weigeren, (jok om daardoor tegenover

spilzieke

Inlandsche boofilambtenaren een voorbeeld te stellen dat
zij, bij bet aangaan van geldelijke verpligtingen boven
hunne krachten, niet hebben te rekenen op bescherming
van het Gouvernement ingevolge art. 84 van het Kegeringsreglement.
In Julij 187<> werden de twee blijkens het vorig verslag

(bladz. 4, noot) nog openstaande regentsbetrekkingen van

Brebea (Tagal) en Tjilatjap (Banjoemas) vervuld. Bij gemis aan een geschikt persoon onder de nagelaten betrekkingen van den regent van Hrebes, viel de keuze op den
toestand ten opzigte van de handhaving van justitie en
politie 1 >1 ij ft er evenwel zeer gebrekkig. Mr ontbreekt een patih van Temanggoeng (Kadoe), zoon van een der vroegere
geregeld districtsbestuur en vooral een behoorUjk dessa- regenten van Grobogan; aanvankelijk «enigszins tegengewerkt door plaatselijke hoofden, die door zijne benoeming
hestiuir; en het kost zeer veel moeite om de medewerkingwaren teleurgesteld (.'!), wist hij al spoedig die tegenwerdos Boesoehoenans te verkrijgen in het aanbrengen van
king te overwinnen en zelfs eenige populariteit te verwerafdoende verbeteringen, van welken aard ook. Gedurende
het afgeloopen jaar werd groote belemmering ondervonden ven. Als regent van Tjilatjap trad de broeder 'U^ overledenen o]), tot dusver adsistent-wedono in 't zelfde regentdoor de bestaande instelling;, welke de Soesoehoenan sterk
schap. Bene nieuwe vacature ontstond in November jl. in
handhaaft, dat geen huisonderzoek bij, noch aanhouding
Bezoèld, toen eervol ontslag verleend werd aan den hoogof oproeping van familieleden van den vorst mag' plaats
bejaarden regent fse lert overleden). Tot zijn opvolger werd
hebben, wanneer niet vooraf door hem vergunning daartoe
benoemd de verdienstelijkste zijner onwettige zonen, daar
is verleend. Op de landen van prins BIANOKOI NTOOBO
zijn eenige wettige zoon ten eenemnale ongeschikt moest
is de toestand betrekkelijk gunstiger, wat de veiligheid
worden geoordeeld.
betreft, dan in het gebied des Soesoehoenans. In DjokOmtrent den in Maart 187G opgetreden regent van Lebak

jokarta blijft, om «jortgelijke redenei' als in Soerakarta,
de openbare veiligheid veel te wenschen overlaten. Volgens

opgaaf van den resident, kwamen er in het afgeloopen jaar
met minier dan 8ó groote en kleine roofpartijen voor.
In de onder vorsten bestuur staande gedeelten van Madura *zijn politie en regtebedeeung g e b r e k k i g , veediefstallen
menigvuldig. De bevolking weet echter dat zij de tusschenkomst van het tëuropeeseh bestuur kan inroepen en
likwerf gaat zij hiertoe over.
Verhouding van het bestuur tot de inlandsche vorsten en
yrooten. Hieromtrent kan in hoofdzaak naar het vorig
verslag worden verwezen. Eene bijzondere onderscheiding
ontving dit jaar de onafhankelijke prins BAKOE ALAM (1)
van Djokjokarta, door zijne benoeming tot ridder der orde
van den Xe lorlandschen Leeuw. Door den panembahan
van Sumanap werd het verzoek g-edaan dat zijn oudste
onwettige zoon mogt worden begunstigd met den titel
van pengeran adhipati. Daar aan de inwilliging- van dit
verzoek aanspraken zouden kunnen ontleend worden op de
opvolging in liet zelfbestuur, is het door de Indische Reg e r i n g afgewezen.
Gedrwj en getchiktheid van inlandsche hoofden en ambtenaren in onderscheiden ran<). Oproediuij van hunne kinderen.
Door slechts enkele hoofden van gewestelijk bestuur wordt
aan de inlandsche hoofden in hun gewest onbepaalde lof
toegekend wegens hun dienstbetoon: de meesten verklaren
of dat het niet aan ijver en gewilligheid, maar aan geschiktheid haperde, óf dat voortdurend aansporing en controle noodig waren.
Werden een groot aantal inlandsche hoofden (2) en
ambtenaren van onderscheiden r a n g eene persoonlijke onderscheiding waardig gekeurd, hetzij wegens hunne verdiensten in het algemeen, hetzij wegens bijzondere feiten,
daarentegen maakten verscheidene hoofden in Madioen en
Japara en enkele in andere gewesten, maar vooral vele
dessahoofden, zich aan pligtverzuim of wederregtelijke
handelingen schuldig, waarvoor zij óf uit den dienst verwijderd, óf voor den strafregter gebragt werden. Ook
moesten verscheidene ondercollecteurs, die zich ten aanzien van tekorten in hunne kassen niet genoegzaam konden verantwoorden, ontslagen worden. In T a g a l , Probolinggo en Kadoe werden hoofden wegens schulden ver(1) Deze naam wordt hier duidelijkheidshalve gebezigd; het is
echter bekend dat die door den regthebbende (thans pangeran
adhipati SOEKIO SOSBO NINOBAT) eerst op zjjn 40ste jaar wordt
aangenomen.
(2) Daaronder drie regenten (van Pasoeroean, Kendal en Patjitan). Aan den eerste werd de ridderorde van den Nederlandschen
Leeuw toegekend; de beide andere werden begiftigd met de gouden
medaille voor burgerlijke verdiensten.

(Bantam), wordt gezegd, dat deze zich door buitengewonen
geloofsijver onderscheidt, zoo zelfs dat hij bij de Vrijdagsche
gods lienstoefeningen in de moskee als voorganger der gemeente optreedt. Ofschoon ook zijne ondergeschikten zich
daardoor aangespoord gevoelen tot naauwgezetter waarneming hunner godsdienstpligten, wordt hiervan geen n a deelige invloed ondervonden.
Al langer hoe meer leggen regenten en mindere inlandsche
hoofden op Java er zich op toe om aan hunne zonen goed
onderwijs te verschaffen.
Van den zoon van den regent van Panaroekan (Bezoeki),
die zijne opleiding te Leiden krijgt, werden gunstige berigten ontvangen. Ook de regent van Soerabaija heeft een
zijner zonen voor zijne opvoeding naar Nederland gezonden;
desgelijks het districtshoofd van Ngoenoet in Kediri, een
tamelijk vermogend man. Op de hoogere burgerschool te
Soerabaija is een zoon van den regent van Modjokerto, op
die te Batavia zijn een zoon en een neef van den regent
van Koe does (Japara) toegelaten. De bijzondere Europescbe
school te Qaroet (Preanger regentschappen) wordt door
verscheidene kinderen van inlandsche hoofden bezocht.
De hoofd panghoeloe der afdeeling heeft zelfs zijn dochtertje
als interne aldaar geplaatst. Ken vijftal der inlandsche
leerlingen gingen over naar de nieuw opgerigte landbouwschool te Buitenzorg.
Te Karang-Anjar (Hagelen) werd door een gepensioneerd
gouvernements-onderwijzer eene bijzondere school geopend,
aanvankelijk bezocht door 7 kinderen van Europesche en
5 van Javaansche afkomst. Onder de laatsten zijn 2 kleinzonen van den regent van Keboemen en een zoon van het
districtshoofd van Karang-Anjar. De regent van Brebes
(Tagal) laat zijn zoon afzonderlijk les nemen in de Hollandsche taal; de regent van Ma ljalengka (Cheribon) heeft
een Europeescb huisonderwijzer bij zijne kinderen. Overigens laten vele regenten en verscheidene mindere hoofden
hunne zonen of verwanten de Europesche lagere scholen
bezoeken. Ook een paar inlandsche meisjes (de dochter van
een adsistent-wedono in Bagelen en die van een doctordjawa in Banjoewangi) maken van dit onderwijs gebruik.
Schier algemeen laten anders de inlandsche ambtenaren
hunne kinderen de inlandsche scholen bezoeken, waar velen
van hen, die thans op de Europesche school zijn geplaatst,
ook hun eerste onderwijs genoten.
Enkele der residenten, die zich deswege in,hunne verslagen
verklaren, meenen dat de hoofden, die voor hunne zonen
eene betere opleiding verlangen dan de gewone inlandsche
(3) De eenige persoon in Tagal zelf, die voor het ambt in aanmerking kon komen, werd niet voorgedragen, omdat z[jne benoeming minder wenscheljjk werd geacht wegens de naauwe verwantschap die er tusschen hem en de beide andere regenten van Tagal
bestond.
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st-luiol iiani leidt, meer gebaat (ouden worden wanneer iü
bunne kinderen konden doen gebruik meJcen ren uitslui
tend voor inlanders beetemde im-igtingeu van voortgezet
onderwijs, ilaar die Idnderen, on <ic Buropescbe legere
scholen kooiende zonder do Ncdcrlandschc taal Ie renteen ,

or te kort blijven om van het onderwijs vee] vruchten te
plukken. (Verg. omtrent bet denkbeeld om dergelijke inrigtingen van onderwijl van gouvernementewege on te rigten, hoofdstuk K, iil'd. i, g 2).
Slechts bij uitzondering komt het voor, dat inlandsche
hoofden hunne zonen niet voor den gouvemementedienst
beetemmen, hoewel het aantal ads[jirant-aml)tenaren zeer
sterk toeneemt en de kans op plaatsing naar evenredigheid
vermindert. Uit Tegel wordt berigt dat enkele dier adspirenten het landbouwbedrijf hadden ter hand genomen. In
Begelen zijn et bij den waterstaat in ondergeschikte be
trekking-en geplaatst. In Banjoewangi zochten verscheidene
een bestaan in den handel; dit deden ook verwanten van
den regent van Magelang (Kadoe). In Rembang en Kediri
waren er, die, het wachten moede, in dienst traden bij
Europesche ondernemers. De regel echter is nog, dat zij
ten laste van hunne familie blijven, in de hoop levende
om te eeniger tijd eene landsbetrekking te bekomen. Uit
oefening van gezag is aller verlangen, niet alleen om het
aanzien dat zij zelven er door verkrijgen, maar niet minder
ook om de onderscheiding, die daardoor aan bunne vrouwen
ten deel valt.
Gezondheidstoestand.
Cholera- of pokkenepidemien deden
zich in het afgeloopen jaar op Java en Madura niet voor,
doch in schier alle gewesten, slechts een paar uitgezonderd,
vertoonden zich koortsen, veelal van een kwaadaardig
karakter. De sterfte was dien ten gevolge in vele streken
vrij groot. In Kediri en Pasoeroean ondervond men zoowel
bij het padisnijden als op de landbouwondernemingen gebrek
aan handen, als gevolg van de koortsepidemie.
Alyemeene toestand van den landbouw. Bestaat er in
sommige streken (zoo als in het westelijk gedeelte van
Banjoemas, het zuiden van Probolinggo en Bezoeki en
geheel Banjoewangi), waar zonder moeite over water beschikt
kan worden, nog veel gelegenheid tot den aanleg van
sawahs, elders op Java is die gelegenheid afhankelijk van
het tot stand komen van nieuwe besproeijingswerken en
van eene verbetering der bestaande, waardoor eene ruimere
waterverdeeling verkregen wordt.
De sterke toeneming der bevolking geeft somtijds aan
leiding dat velden weder in gebruik worden genomen, die
vroeger verlaten werden omdat zij te schrale oogsten gaven.
Waar alle bruikbare gronden in cultuur gebragt zijn,
zouden door verbetering in de wijze van bebouwing en
door eene goede keuze van voordeelige handelsgewassen,
zoo voor de Europesche als voor de inlandsche m a r k t , de in
komsten der landbouwers nog aanmerkelijk vermeerderd
kunnen worden. De onvermoeide pogingen, door het Europeesch bestuur en verlichte inlandsche hoofden aangewend om
vooral in den rijstbouw verbetering te brengen, hebben
intusschen nog slechts beperkte resultaten opgeleverd.
Alleen door voortgezette aanschouwing en ervaring kan
trouwens de Javaansche landbouwer overtuigd worden,
dat de door hem van ouds gevolgde werkwijze niet de
beste is.
Aan middelen van bestaan ontbreekt het, zoo als in
vorige verslagen is opgemerkt, de inlandsche bevolking niet.
Kapitaalvorming is echter zeldzaam. Het verdient daarom
vermelding dat in Rembang verscheidene daglooners, in
navolging van hetgeen vrij algemeen door de Madurezen
in den Oosthoek van Java gedaan wordt, zijn begonnen
bet door hen verdiende geld te beleggen in den aan
koop van vee en zich op de verhuring daarvan als een
bedrijf toe te leggen.
De padi-oogst van het afgeloopen jaar was over het
algemeen g u n s t i g ; bepaald misgewas deed zich slechts
in zeer enkele streken voor en gelukkig niet op groote
schaal; alleen in een paar districten van Blitar (Kediri),
waar bovendien de tabaksoogst mislukte, had de bevolking
door het niet slagen van het meerendeel harer padivelden
met vele moeijelijkheden te kampen.
Het suikerriet leverde in 1876 een zeer fraai gewas,
niaar ten gevolge van de minder gunstige weersgesteldheid
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was de opbrengst over ii.'l algemeen niet zoo overvloedig

als men sicn die bal voorgesteld.
De tabaksoogst was in Banjoewangi zeer ruim; in Pro
bolinggo en Besoeki voldoende; overal elden ongunstig
of middelmatig, vooral in Rembang, Kediri en Pasoeroean.

De lcoffijoogst overtrof alle verwachtingen en bereikte
in vele reeidentien een booger cijfer dan ooit ie voren.
§ 3.

Atjch en onderhoori'/hedi'ii.

Sedert het tijdvak, waarop de madedeellngenonderdeze
paragraaf in het vorig verslag betrekking badden, ia
het door ome troepen i;i Qroot-Atjeh bezette grondgebied
niet verder uitgebreid dan noodig was voor de volledige

uitvoering van bet door den generaal-mejoor PBL ontwor
pen en door de Indische Regering goedgekeurde operat! ■■
plan, dat ten doel bad om den vijiind in het binnenland
te isoleeren on hem de gemeenschap met de zee en de kut :staten zooveel doenlijk te beletten. Het heeft echter lang
geduurd vóórdat de in Maart l87o" gestaakte operatkm
werden hervat. Bent moesten , zoo als nog in het vorig
verslag werd berigt, alle krachten worden ingespannen
om de nieuw verworven stellingen iu de IX Moekim on
op de grens der XXII Moekim te bevestigen. Toen daar
de veiligheid genoegzaam gewaarborgd w a s , wachtte ('e
generaal-majoor WIUGEKH VAN KKUCHEM slechts eene g u n 
stige gelegenheid af om onze linien beoosten de Atjebrivier te versterken en oostwaarts langs de zee uit 1e
breiden; maar hij vond geruimen tijd vooral in de weers
gesteldheid een bezwaar tegen militaire bewegingen o /
groote schaal. Intusschen werd (in Julij 187(5) ook onza
positie in de IV Moekim beter verzekerd door de vestiging
van een post bij Koerong Raba, waar generaal PEI. geei:
bezetting had achtergelaten. Eerst in September werd met
de operatien in oostelijke rigting een aanvang gemaakt;
maar toen onze postenlinie tusschen Kotta Alam en Kwalla
Gighen, welke aanhoudend door den vijand werd aange
vallen , versterkt was door de vermeestering en bezetting
van Lamjong, Silang, Tjadé (1), Kadjoe en enkele andere
punten, werden de krijgsverrigtingen weder gestaakt met
het oog op de ingevallen regens. Aan den generaal-majoor
DIEMONT, die den 6deu November als militair en civiel
bevelhebber in de plaats van generaal WIGGEKS VAN KKU
CHEM optrad, bleef dus nog de taak om verder oostelijk
bij Kwalla Lob en zoo mogelijk bij Koerong Ryah post
te vatten. In het laatst van Januarijjl. werden bij de twee
genoemde riviermondingen de noodige troepen aan wal
gezet. H u n n e verrigtingen worden, even als de krijg.slx;drijven van het afgeloopen jaar in het algemeen, beschreven
in hoofdstuk D , § 4. Hier worde slechts aangeteekend .
dat bij Koerong Ryah geen punt werd gevonden welks
bezetting aan het doel zou beantwoorden , en dat dus onze
oostelijkste post bij Kwalla Loh werd gevestigd, terwijl
de vijand werd verdreven uit de kuststreek tusschen dien
riviermond en Kwalla Gighen, waar hij in den laatsten
tijd zijne krachten geconcentreerd had.
Thans was dus het plan van generaal P E I , geheel vol
voerd. Van Koerong Raba tot het gebergte tusscben Kwalla
Loh en Koerong Ryah was de k u s t bezet; in de IV en
IX Moekim leunden onze uiterste posten tegen de uitloopers van het Barissan-gebergte aan; van Beloel-zuid echter
tot Kwalla Loh doorsneed onze buitenste linie met eene
groote kromming de vlakte waarin de Atjeh-rivier haren
weg naar de zee vindt (2).
(1) De Imam van Tjadé — verg. vorig verslag, bladz. 7 — ha I
reeds sedert geruimen tjjd, omdat hjj door de oorlogspartij bedreigd
werd, de vryk genomen uit zjjn gebied. Hjj is er nog niet terug
gekomen, sedert daar eindelijk de bezetting gelegd was, om welk :
bij in Maart 187C gevraagd had.
(2) In hoeverre nu de vijand werkelijk geisoleerd is, bleek to:
nog toe niet met genoegzame zekerheid. In het afgeloopen jaa.vernam men echter telkens dat hij gebrek had aan rijst. Dit wen
ook berigt door den jeugdigen RADEN TEGOEII (zie verslag van
1874, bladz. 9), die door een hoofd van Pedir heimelijk uit de XXII
Moekim, waar hy steeds in de omgeving van PANQLIMA Poi.ist
geleefd had, ontvoerd en naar onze autoriteiten teruggebragt werd.
Volgens de mededeelingen van dezen jongeling, overeenstemmende
met hetgeen te Penang vernomen werd, zou Gley Yoeng in de
vallei der XXII Moekim de hoofdversterking van PANQLIMA POLIM
en zeer ruim van geschut voorzien zjjn.
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In de laatstbedoelde Unie wae uit denaard der zaak een
groot aantal poëten tot verdediging tegen vjjandeUjke aan*
vullen noodig, en sla van ielf deed uéb de vraag op, of
Let niet uit een militair oogpunt aanbeveling zou verdienen om mie poëten in zuid-oostelijke rigtingte verleggen,
aoodat een smaller gedeelte der A.tjeh-vallei doorsneden en
onze verdedigingslinie ooeteUjk tegen bet bij Kwalla Lob
in zee uitloopende gebergte aangeleund aou kunnen worden. Dit is echter niet raadxaam geoordeeld. Bet bedoelde
gebergte (beataande uit eene reeks ampbitheateragewyze
gelegen heuvels van kalkformatia, met dun kreupelbout
overdekt en niet door groote ravijnen of andere terreinhin-

derniaaen van elkander geaebeiden) acheen ala strategische
grens niet in aanmerking te kunnen komen, en nu zou
misschien onze postenketen, al bleef hare algemeene rig«
t i u g — van Eajoe Lob op de grena der IX Moekim naar

KwallaLoh — behouden, wel iets korter gemaakt kunnen

worden wanneer men de gebogen lijn veranderde in eene

regte lijn, dwars door de XXVI Moekim gaande, maar
OOK biervan werd afgezien, omdat men, na de verkregen
resultaten, verder wapengeweld zooveel mogelijk wenschte
te vermijden.
In dezen laatsten zin nam de Gouverneur-Generaal de
Doodige beschikkingen tijdens zijn bezoek in Atjeh in
Maart I L , waarvan reeds in hoofdstuk B met een woord
is melding g e m a a k t , en waarop straks nader zal worden
teruggekomen, nadat eerst een overzigt is gegeven van
den algemeenen g a n g van zaken, zoo in Groot-Atjeh als
in de onderhoorigheden, tot op genoemd tijdstij).
In Groot-Atjeh viel (de krijgsverrigtingen nu daargelaten) weinig voor wat vermelding verdient, na hetgeen in
het vorig verslag werd medegedeeld. De in dat verslag geschetste toestand ontwikkelde zich geleidelijk. Oleh-leh
heeft geheel het karakter verkregen van eene welvarende
handelsvestiging (1), en sedert 5 Augustus 187(5 is de
spoorweg van daar naar Kotta Radja in exploitatie. (2)
Tusschen beide plaatsen, en ook in de VI en IV Moekim,
zijn nieuwe gewone wegen aangelegd, voor een deel door
Chinesche aannemers, die zooveel mogelijk werden aangemoedigd om ook de uitvoering van andere gouvernementswerken op zich te nemen, en aan wie dan ook reeds de
oprigting van verscheidene gebouwen is kunnen worden
opgedragen, met verligting in zooverre van de zware taak
der militaire genie.
Aan arbeidskrachten was in den regel geen gebrek, hoewel de gezondheidstoestand onder het werkvolk, niet minder
dan onder de troepen, steeds veel te wenschen overliet.
In Maart j l . kon zelfs de werving van Javasche koelies
worden gestaakt (3). Tegelijk konden ook de met Chinesche
wervers gesloten contracten voor den aanvoer van w e r k lieden opgeheven worden (4), dewijl steeds vele Chinezen
uit eigen beweging van Penang naar Atjeh kwamen (5),
zoodat het voldoende geacht werd om deze immigratie
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slechts eenigermate aan te moedigen, door toezegging van
vrijen overtogt en door de toekenning van belooning aan
enkele Cbinesen, die te Penang de emigratie! naar Atjeh

bevorderden,
Tot den aanleg van wegen werd ook reeds door de inheemsche bevolking der IV Moekim medegewerkt. In die
landstreek nam het vertrouwen op ons gezag vooral t o e ,
sedert de booger bedoelde post bij Koerong Kaba werd
gevestigd, waardoor beter tegen het binnendringen van
vijandelijke stroopbenden kon worden gewaakt. Nu kon ook
de genoemde riviermond voor den in- en uitvoer worden
opengesteld, maar opdat daarop een voldoend toezigt zou
gehouden worden, is de controleur, die te Boekit Sehoen
gevestigd was , naar Koerong Kaba overgeplaatst.
In de IX Moekim is de bevolking, die tijdens de verovering dezer landstreek daaruit gevlugt w a s , nog niet
teruggekeerd. Ken harer voornaamste hoofden, TOEKOE
PANGI.IMA XJA ANAM, kwam in Junij 1876 t e Kotta Radja
zijne onderwerping aanbieden, maar zijn voorbeeld werd
niet door anderen gevolgd. Ook met de hoofden in de
XXII en XXVI Moekim hadden onze autoriteiten in GrootAtjeh geene aanrakingen. Wanneer van eene neiging tot
toenadering bij die hoofden iets bespeurd werd, geschiedde
dit langs indirecten w e g , zoo als nader blijken zal.
Strooptogten binnen onze linien en kleine aanvallen op
onze patrouilles werden herhaaldelijk door den vijand gewaagd ; nu en dan werden, ook na de hooger vermelde
krijgsverrigtingen in .September en Januarij, enkele onzer
posten nog hevig beschoten, vooral i lie te Atoa en die te Beloelzuid, welke laatste daarom in Maart jl. naar een veiliger
gelegen punt werd verlegd, nadat de vijand was verjaagd
uit de stellingen van waar hij dezen post bestookte. Van
algemeene aanvallen op onze linien, zoo als vroeger veelvuldig voorkwamen, was echter in den laatsten tijd geen
sprake meer. Blijkbaar werden hoofden en bevolking den
actieven oorlog al langer hoe meer moede, en men vernam dan ook dat de vijandelijkheden, waarvoor onze troepen voortdurend oj) hunne hoede moesten zijn, hoofdzakelijk slechts gepleegd werden door strijders u i t d e k u s t staten, die als bezoldigde huurtroepen dienst deden, en
door benden, zamengesteld uit allerlei lieden die niets te
verliezen hadden, welke HAUIEH AHDUL RACHMAN, sedert

hij naar Groot-Atjeh was teruggekeerd (verg. vorig verslag
bladz. 9), ten strijde wist te voeren.
Van lieverlede schijnen ook , behalve Samalangan, alle
kuststaten opgehouden te hebben troepen naar Atjeh te
zenden. Ze hebben trouwens langzamerhand alle het Nederlandsch oppergezag erkend.
In het vorig verslag werd aangeteekend dat ter oostkust
nog vijandig gebleven waren : Simpang Olim, Tandjong
Semantoh en Langsar; daarbij had nog kunnen genoemd
worden Modjopahit, dat gerekend werd tot Langsar te
behooren. Deze vier landschappen zijn sedert alle tot onderwerping g e b r a g t , de twee eerstgenoemde nog in 1876 f
(1) Bjj Imlisdi Staatsblad 1877, n". 18, zijn do grenzen dcrreede de twee andere later.
Niettegenstaande de zeer gestrenge blokkade, die op
van Oleli-lch bepaald. Ook is er een havenmeester benoemd, en bjj
Indisch Staatsblad 1877, n". 59, is voor dezen eene instructie en is Simpang Olim en Tandjong Semantoh was toegepast (zie
voorts een havenreglement uitgevaardigd.
vorig verslag, bladz. 9), bleven de radja's van deze beide
landschappen bij voortduring met de grootste hardnekkig(2) Namelyk van de lagune l»y Oleh-1 eh af. Net baanvak tusschen
heid het Nederlandsch gezag trotseeren. Om hunnentwil
de lagnne en het zeehoofd werd eerst den 12den November voor
het verkeer opengesteld. De exploitatie van den spoorweg brengt
moest ter oostkust steeds eene aanzienlijke scheepsmagt
maandelijks ruim f 4000 op.
gestationeerd blijven en zeer inspannende diensten verrigHet vervoer van personen en goederen tusschen het zeehoofd en
t e n , en hunne houding k o n , wanneer zij ongestraft bleef,
de reede is voor vijfjaren, ingaande met 1 Jnlij 1877, uitbesteed
tegen f 7,87 per kojang praauwruimte, met garantie van 800 ko- op den duur niet anders dan ongunstig terugwerken op
jangs gouvernementsvcrvoer per maand. Het magazijnschip Coneardia het ontzag voor het Gouvernement, dat in de naburige
(verg. verslag van 1875, bladz. 8) bleef tot 1 juljj ingehuurd,
staten door de beleidvolle handelingen van onze autoriteiten
omdat de diensten van den gezagvoerder en de bemanning onmiswas opgewekt. Geen wonder dan ook dat herhaaldelijk
baar werden geacht voor het onderhouden der communicatie tusschen
het denkbeeld ter sprake kwam om Simpang Olim en
de recde en het zeehoofd.
Tandjong Semantoh de kracht onzer wapenen te doen geVoor sleepdiensten en voor de gemeenschap met Koerong Baba,
voelen: een denkbeeld echter, welks uitvoering- telkens
Kwalla Gighen, Pedir enz., werd in het afgeloopen jaar een partimoest verschoven worden wegens de noodzakelijkheid om
culier stoomschip aangekocht.
onze strijdmiddelen in Groot-Atjeh geconcentreerd te houden.
(3) Op den 5den dier maand waren bjj de genie in dienst 3147
In het najaar van 1876 schenen evenwel de omstandig(vrjje) inlandsehe en 62 Chinesche werklieden (met inbegrip der
heden gunstig voor agressieve operatien tegen beide landmandoers), benevens 175 inlandsehe en 375 Chinesche ambachtsschappen. TOEKOE MOEDA ANGKASA, het ons zeer bevriende
lieden ; dus in het geheel 3759 man, waarvan 20 percent ziek.
(4) Door de bedoelde wervers waren tot 1 Maart 1877 aangebragt 1003 koelies (met inbegrip der mandoers), waarvan 914 voor
den arbeid werden goedgekeurd. Op genoemd tjjdstip waren van
Velen keerden echter, door den ongunstigen gezondheidstoestand
dezen echter nog slechts 680 in dienst, meest bjj het civiel bestuur.
afgeschrikt, terug. In Maart jl. waren, buiten de arbeiders in dienst
(5) In 1876 emigreerden 2285 Chinezen uit Penang naar Atjeh.
van het Gouvernement, ongeveer 1500 Chinezen in Atjeh gevestigd.
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hoofd vim IMnng-ineh (1'asei; (1), difl Kadi dikwijls verlof

had gevraagd om Tandjong Bemautoh te moffen beoorlogen ten einde zich weder in bet bezit te stellen van bet
hem voor Benige jaren dooi den radja Tosxoi I'AVA nfluiiitlif^ gemaakte landschap Merbouw, herhaalde zijn ver-

zoek met den meesten aandrang toen de radja van Edi
zich bereid had verklaard om hem niet strijdkrachten bij
te staan. Met eenige, medewerking onzerzijds achtte hij

zieh sterk genoeg om Tandjong Bemantoh *Mi vervolgens
ook Bimpang Olim aan te vallen. Ongeveer gehj'ktudig
deed zich de gelegenheid voor om Kerti te oinlerslennen
in een strijd tegen Simpang Olim, die dreigde t e ontstaan
ten gevolge van geschillen tusschen de radja's van beide
landschappen over hunne regten op de Djamhno-iijer rivier,
de grens tusschen heider gebied. De Indische Wegering

bealoot nn om een gouvernementsstoomschip met Benige
sloepen in de Djnmhnc-ajcr te stationeeren, ten einde de
KertiPrs hij te staan in een aanval op Simpang Olim van
de noordwettende, en om tevens, in vereeniging met
TOEKOE MOKDA ANOKASA aan

liet

hoofd zijner strijders

uit Pasei en Edi, Tandjong Bemantob en vervolgen! ook
Simpang Olim van de zuidzijde aan te tasten.
De stationeering van het gouverneinentsstooinschip Tjinrana, niet eene stoomharkas en twee gewapende sloepen,
op de 1 )janihoe-ajer, heeft niet veel opgeleverd. Op den
Saten October werd in die rivier (hij de Allor BoeteiJ ]>ost
g e v a t , maar liet werd reeds spoedig duidelijk dat de KerDêra den moed misten om Simpang Olim aan te vallen.
Geen hunner trok de rivier over, niettegenstaande den
18den October eene sloepenflotille zieh (ter hoogte van de
kainpong Sawong) in een vuurgevecht wikkelde met de
versterkingen aan den Simpang-Olimsohen oever, oin den
ovenogt te bevorderen. Onverrigter zake verliet dus de
Tjinrana den 4den November weder de Djamboe-ajer.
Inmiddels was door TOEKOE MOKDA ANOKASA, aan wien

op zijn verzoek door onze autoriteiten wapenen, ammunitie

en betalingsmiddelen waren verstrekt, de strijd

tegen

Tandjong Bemantoh aangevangen, terwijl eene sloepenflotille op de Arakoendoer-rivier (waar de Boni nog steeds
gestationeerd lag (2)) hem zou ter zijde staan. Den 22sten
October beschoot die llotille eene versterking aan den regter
oever der rivier (voorbij de Allor Tjidoei), ten einde 's vijands
aandacht van de bewegingen van TOEKOE MOEDA ANOKASA

af te leiden. Deze had aanvankelijk eenigen voorspoed;
voorzigtig de sterkste benting in Merbouw, Kotta Lesong,
vermijdende, maakte hij zich van eenige kleinere bentings
meester. Maar weldra bleek ook hier weder, wat herhaaldelijk ter oostkust (onder anderen bij de vroegere twisten
tusschen Edi en Perlak) was opgemerkt, dat de Atjehers,
onder elkander strijd voerende, dit doen op eene zeer
zonderlinge wijze, weinig te rijmen met de heldhaftigheid,
die zij tegenover een Europeschen vijand altijd hebben
weten aan den dag te leggen. Naauwdlijks had zich TOEKOE
MOEDA ANOKASA eenige oogenblikken verwijderd, om te
zorgen voor den aanvoer van rijst, die de sjabandar van
Edi verzuimd had bij tijds te zenden, of er ontstond bij
zijne troepen eene paniek ten gevolge van een paar vijandelijke schoten in hun r u g , en zij verlieten met overhaast i n g het verwonnen terrein. De flotille op de Arakoendoerrivier werd nu versterkt, en den 30sten October beschoot
zij weder eene benting aan den regter oever, die, volgens
afspraak,

door de troepen van TOEKOE MOEDA ANOKASA

zou worden bezet, en van waar dan de aanval op Kotta
Lesong zou worden ondernomen. Na een gevecht van vier
u r e n , waarbij in de sloepen 1 man gedood en 8 gewond
werden, werd de vijand uit zijne versterking verdreven,
maar thans waren de Edische en Paseische strijders niet
te bewegen om haar te bezetten en moest zij nog door de
onzen wrorden geslecht.
Middelerwijl waren drie compagnien infanterie naar het
tooneel van den strijd gezonden: eene uit Edi, eene uit Kotta
Radja, en eene uit Batavia, terwijl ook Zr. Ms. oorlogschip
Sambas met 50 geweerdragende manschappen door den kommandant der maritieme middelen naar de oostkust was gediri(1)

In Juny 187(5 had hü, met TOEKOE NJA BANTAH , broeder

van den radja van Edi, een bezoek te Kotta Kadja gcbragt. Sedert
zjjn, zoo als nader blijken zal, herhaaldelijk hoofden van de oostkust derwaarts gegaan.
(2) Vergelijk vorig verslag, bladz. 9.
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geerd. De zaken namen nu spoedig 6006gunstige Wending.

Kotta Lesong werd, nog voor de komst onzer troepen, door
TOIKOB MUKIIA AMIKASA vermeesterden bezet, en oen I4den
November veroverde de van Aijeh gezonden compagnie (onder
majoor Bi BQHBJ) de lcedei — hoofdplaats —vanTandjong
Bemantoh. Reeds werden toebereidselen gemaakt voor den
aanval oii Simpang Olim, (oen twee zendelingen vanden radja

diens onderwerping kwamen aanbieden. Zij kregen (en antwoord, dat de radja zelf behoorde te komen aan boord van de
Slak (het statioiMchiu in de Bimpang Olim-rivier). Den
L8den November hadden de adsistent-resident der oostkust
(destijds de heer VAM KAATUOVEN (3)) en de majoor Huu(iKiis een onderhoud met den radja, die zich bereid verklaarde om zijn land over te geven en te voldoen aan de
eischeu welke hem gesteld Souden worden. Toen van hem
verlangd werd dat hij, terwijl onze troepen Bimpang Olim
bezet hielden, naar Kotta Radja zou gaan om eene beslissing van den militairen en eiviclcn bevelhebber af te wachten . verklaarde; hij zich hiertoe bereid. .Nabij da hoofdplaats
werd nu op een geschikt punt eene bezetting gelegd(4),

en men verwachtte dagelijks den radja aan boord vaneen
onzer oörlogsohepen, maar deze bedacht zich, en toen den
29sten November de adsistent-resident DE SCHBHMAKBB (•">)
eene ontmoeting met hem had, trachtte de radja zich door
allerlei uitvlugten aan de reis naar Atjeh te onttrekken.

Genoemde ambtenaar achtte het echter zijn pligt daarop
te blijven aandringen, opdat, na het langdurig verzet van
Simpang Olim , aan de volkomen onderwerping van den
radja geen twijfel zou overblijven. Aan dezen werd dus
op het hart gedrukt de zaak nog eens te O verwegen, maar
zonder vrucht; hij verwijderde zich van zijne hoofdplaats
en wees schriftelijk twee geinagtigden (vreemdelingen] aan ,
die voor hein naar Atjeh zouden gaan. Ook aan nadere
vertoogen gaf de radja geen g e v o l g , en hij verklaarde
zich alleen bereid om zich op dezelfde voorwaarden te

onderwerpen die aan de andere landschappen vroeger ge
steil waren. De adsistent-resident begaf zich nu naar Kotta
Kadja., om van den militairen en civielen bevelhebber (C)
nadere instructien te vragen. Naar Simpang Olim teruggekeerd, overhandigde hij (11 December) aan de eerste

hoofden — ketoea'a — een ultimatum voor den radja,
waarin aan dezen de keus werd gelaten om binnen 24
uren naar Atjeh te gaan of vervallen te worden verklaard
van zijn gezag. De ketoea'a kwamen den volgenden d a g
het berigt brengen, dat de radja naar het binnenland
g e v l u g t was. Daarop werd TOEKOE MOEDA NJA MAI.IM van

zijn gezag vervallen verklaard, en werd aan de ketoea's,
op hun verzoek, vergund om een anderen radja te kiezen.
Als zoodanig is vervolgens erkend een der ketoea's,
TOEKOE N J A LAMKOTTA. In zijne acte van onderwerping
zijn verscheidene bepalingen opgenomen, die niet voorkwamen in de verklaringen, welke bij de onderwerping van
andere lan Iscbappen waren gevorderd (zie verslag van 1874,
blad/. 12). (7) (Jok heelt iiij zich verbonden om aan het
(3) Deze was den 8sten Junlj opgetreden ter vervanging van
den heer DE SCIIEEMAKI:K, die naar de noordkust was verplaatst
met het oog op de gewlgtlge belangen welke daar te behartigen
waren na de onderwerping van Pedir. Vooral' hadden beide adsistentresidenten te zanien verschillende landschappen ter oostkust be/.oeht,
geschillen bijgelegd die te Perlak en Pedawa-besar tusschen de radja's
en rijksgrooten gerezen waren, en de inkomsten dezer laatsten geregeld.
(4) In .Simpang Olim zelf is dus niet gevochten. Wel zjjn de
troepen van TOEKOE MOEDA ANOKASA, nadat de radja zich reeds
had onderworpen, de Arakoendoer-rivier overgetrokken, maar zij
zyn onverwijld door onze autoriteiten genoopt zich weder uit het
Simpang-Olimseh gebied te verwijderen.
(5) Deze was van de noordkust gezonden om de regelingen te
treffen die er in de bestaande omstandigheden noodig waren. Hjj
heeft ter oostkust weldra (8 January) den fungeerenden adsistentresident vervangen.
(6) Toen reeds de generaal-majoor D l H C I I , Deze had zich, op
zijne reis van Batavia naar Atjeh, korten tijd ter oostkust opgehouden ,
waar juist de operatien tegen Tandjong öeinantoli begonnen waren.
(7) De nieuwe bepalingen betroffen in hoofdzaak: het regt van
het Gouvernement om belastingen tegen schadeloosstelling over te
nemen, om pachten in te voeren, om ambtenaren en troepen te
vestigen, oin vreemdelingen onder regtstreeksch gezag te nemen;
voorts de verpligting van den radja om afstand van grond voor
ondernemingen en invoering van nieuwe belastingen afhankelijk te
maken van de goedkeuring van het Gouvernement, en om misdadigers uit te leveren; eindelijk de afschaffing van slavcrnjj en van
verminkende straffen.
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Gouvernement de ichatting — hassil radja — te betelen,
die vroeger aan de Sultane van Atjeh werd opgebragt (
namelijk een kwart dollar per ullgevoerden pikol peper.
Den 5deu Januari! werd de nieuwe radja beOedigdj den

streed, gal' in September 1876 door een schrijven aan den
adsisteiil.-resident te l'edir het bewijs, dat hij onze zijde
openlijk kiezen zou als hij niet door vrees voor Groot-

Atjeh weerhouden werd.

De radja van Gighen, die sedert zijne onderwerping
stelselmatig alle persoonlijke aanrakingen met de Nederhindsehe autoriteiten ontweken h a d , verliet in Augustus
sedert .Mei 1876 (verg! vorig verslag, blad/. 9) in Groot1876 zijn land en begaf zich naar de XXII Moekim, onAtjeh aan den .strijd tegen ons iiail deal genomen en alder voorgeven dat hij wilde trachten zijn invloed bij de
daar verwoud was g e r a a k t . werd natuurlijk ook van zijn
gezag vervallan beschouwd. Het lag voor de hand dat hoofden aan te wenden om een einde aan den oorlog te
maken. De ineening onzer autoriteiten, dat men hier met
TOBKOB alOBOA A.VIKASA in het bezit van Merbouw hereen voorwendsel te doen h a d , vond eene bevestiging in
steld en ook als bestuurder van Tandjong Seinantoh erhet feit, dat de radja, niettegenstaande den aandrang der
kend KOU moeten worden. Maar vóór dat dit gesehieden
Gighensche hoofden, die ons steeds welg'ezind bleven (3),
k o n , werd idj (11 December) verraderlijk vermoord door
niet terugkeerde toen h e m , door de onverwijld na zijn
zekeren PAMJUMA kfOBOA MOKSA , die door onzen trouwen
vertrek geproclameerde sluiting der havens van G i g h e n ,
bondgenoot onder zijne volgelingen wat opgenomen, niethet bewijs geleverd was dat aan zijne daad door den militegenstaande de waarschuwingen van zijne vrienden, die
tairen en civielen bevelhebber een vijandig karakter was
den man voor een handlanger van deu verdreven radja
toegekend. De houding van den radja is echter bij voortduvan Simpang Olim hielden en wisten dat hij eene oude
ring dubbelzinnig gebleven; dat hij zich niet van het
veet-e togen TOKKOK MOBDA ANUKASA had. Alsnu werd de
Gouvernement wenschte los te maken, zou men kunnen
minderjarige zoon van het vermoorde hoofd, TOKKOE L A afleiden uit het feit dat hij na de sluiting der havens last
TIK . erkend als radja van Blang-meh (Pasei), Tandjong
gaf om de Nederlandsche vlag te blijven hijschen.
Semnntoh en Merbouw, onder voogdijschap van zijn oom
TOKKOK BiNTAKA PJKAHIM. In Tandjong Seinantoh bleef
In Pedir heeft de vestiging van een garnizoen en van
een detachement troepen gelegerd.
een civiel bestuur (een adsistent-resident (4) en eerst é é n ,
Thans kon ook de Arakoendoer-rivier voor den in- en later twee controleurs) goede uitkomsten opgeleverd. De
radja zond in Julij 1876 een gezantschap naar Kotta Radja,
uitvoer worden opengesteld, en hiermede was de reden
en zijne verstandhouding tot onze autoriteiten liet nimmer
vervallen waarom tot dusver geen gevolg was gegeven
iets te weuschen over (5). E r ontstond een levendige
aan de herhaalde aanzoeken van PANUI.IMA PRANO HAKIM
handel sedert de openstelling der haven, en de slagt(verg. verslag van 1875, bladz. 11), om als radja van
ossen voor onze troepen in Atjeh werden reeds spoedig
Djolo-ketjil de Nederlandsche vlag te mogen ontvangen.
uit Pedir, dat een rijken veestapel bezit, aangevoerd. De
Aanvankelijk meende men dat Djolo-ketjil — binnen's lands
aanzienlijke invoer van rijst in dit landschap wekte eenige
tusschen Merbouw en Djolo-besar gelegen — niet als zelfbezorgdheid, omdat men vermoeden moest dat dit voedingsstandig landschap kon beschouwd worden, maar ondermiddel zijn w e g vond naar de XXII Moekim (6); daarom
hoorig was aan Djolo-besar. Het bleek echter dat de aanzijn op den invoer beperkende bepalingen gesteld.
spraken van den radja van laatstgenoemd landschap op
Djolo-ketjil fictief waren, maar toch was aan PANULI.MA
Voor het toezigt op den 'invoer echter, en ook in andere
PiiANG HAKI.M de vlag niet uitgereikt, omdat men hem opzigten, was de ligging van ons etablissement te Pedir
den vrijen handel niet kon v e r g u n n e n , zoo lang de Araniet bijzonder gunstig. Eene vestiging aan de diepe m o n koendoer-rivier geblokkeerd moest blijven. Nadat hij , te
ding van de Segli bood meer voordeden a a n , en werd
gelijk met de oudste zoons der radja's van Djolo-besar en
vooral wenschelijk geoordeeld, omdat men daar beschikken
P e r l a k , in het laatst van 1876 zijne opwachting gemaakt
kon over een terrein, dat aan de Sultans van Atjeh behoord
had bij den militairen en civielen bevelhebber, werd hij
h a d : eene zoogenaamde » tar.ah radja" , waar de Sultans of
als zelfstandig radja erkend en beëedigd, en den U d e n
hunne afgevaardigden verblijf hielden wanneer zij de onderJanuarij werd de Nederlandsche vlag in Djolo-ketjil gehoorigheden kwamen ljezoeken om schatting te heffen of
lieschen. De radja verbond zich (even als de voogd van
zaken te regelen. Deze tanah radja was de aangewezen plek
den jeugüigeu radja van Blang-ineh had gedaan) tot
voor eene vestiging van het Gouvernement, dat in de plaats
gelijksoortige voorwaarden, als aan Simpang Olim gesteld
der Sultans getreden was. Daar zouden ook onze a m b waren in de acte van onderwerping.
tenaren voor de hoofden uit de verschillende kuststaten
beter toegankelijk zijn dan t e Pedir, waar niet ligt een
De val van Simpang Olim maakte allerwegen een groobezoek zou ontvangen worden uit landschappen (als bijten indruk. Ter noordkust van Atjeh bespeurde men dien
voorbeeld Gighen), die tijdelijk of bij voortduring m e t
indruk dadelijk in de houding der radja's van Telok
Pedir in onmin waren. Mitsdien werd besloten om het
Bemawe en Kloempang Doea, die zich tot dusver steeds
etablissement te Pedir — geleidelijk (ten einde den radja geen
aan aanrakingen met onze autoriteiten onttrokken hadden,
aanstoot te geven) — een weinig oostelijk te verleggen naar
maar nu hunne opwachting kwamen maken bij den conSegli, en te beginnen met het bezetten van de tanah radja
troleur , die aan boord van de Citadel van Antwerpen de
door troepen uit Atjeh. Daartoe werd den 24sten Februarij j l .
k u s t bereisde. Sedert hebben meer ontmoetingen tusschen
eene kolonne bij Koerong Ryah ontscheept, die, begeleid
onze autoriteiten en den radja van Telok Semawe plaats
door den adsistent-resident ter noordkust, langs het strand
gevonden (1); maar over 't algemeen w a r e n , behalve in
naar Pedir en Segli zou marcheeren, om tevens te onderPedir e:i Gighen , onze aanrakingen met de noordkust van
zoekeu of ergens tusschen Koerong Ryah en de hoofdplaats
weinig beteeken is.
Pedir welligt een punt te vinden w a s , welks bezetting
Samalangan bleef steeds vijandig gezind, en beschoot
weder meer dan eens een oorlogschip dat wat digt langs
de kust kwam. In September 1876 werd eene kampong
(3) Zelfs is er sprake van geweest dat de hoeloebalangs der stranddaarvoor uit zee getuchtigd , maar andere malen werd van
moekims zich van den radja zouden afscheiden om zich zelfstandig
by het Gouvernement te kunnen aansluiten. Het verdient hier verrepresailles afgezien , omdat deze weinig of geen nut schenen
melding dat de radja van Gighen niet meer is dan de primaat van
te kunnen opleveren.
zes hoeloebalangs, die te zamen eene federatie vormen. Zoo is ook
Merdoe heeft zich wel is waar niet onderworpen, maar
Pedir eene federatie van twaalf hoeloebalangs, waarvan de radja
eene oorlogzuchtige gezindheid schijnt daar toch reeds sinds
de primaat is.
eenigen tijd niet meer bestaan t e hebben. Zelfs de radja
(4) Den 6den Juiy 1876 nam de adsistent-resident DE SCHEEmoeda LATIF (2), die zoo l a n g in Groot-Atjeh tegen ons
MAKEB de leiding der politieke aangelegenheden ter noordkust over
van den stationskommandant. Toen h(j in November weder naar de
(1) In Maart jl. werd door den adsistent-resident ter noordkust
oostkust vertrok, werd hy vervangen door den controleur 1 ste klasse,
en den chef van den staf bij de troepen in Atjeh met den radja de
later adsistent-resident, D'EKGELBBOKKEB.
eventueele vestiging van een garnizoen en een ambtenaar te Telok
(5) Als vergoeding voor de schade, door hem en z(jn volk bjj
Semawe besproken.
het bombardement op 29-31 November 1873 geleden (verg. vorig
(2) Deze is de feitelijke bestuurder van het land, waar z(jn
verslag, bladz. 8), is den radja eene som van f 60 000 uitbetaald.
oudere broeder, de eigenlijke radja (TOEKOE TJIHIK), niets te
zeggen heeft, terwijl zfjn jongere broeder (TOEKOE IBBAHIM) het
(6) Groote hoeveelheden rjjst werden bjj herhaling door de
onderspit schijnt gedolven te hebben in den strijd, waarvan in het marine in beslag genomen bij Batoe Poetih, op de grens tusschen
vorig verslag (bladz. 8) werd melding gemaakt.
Groot-Atjeh en Pedir.
7den werd de blokkade van Bjmpang (Mini opgehevon.

Do radja van Tandjong Bemantoh,

TOKKOB I'AVA,

die

Bijlagen C.
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in staat, zou kunnen stellen om den uitvoer van levens
middelen v;ui 1'edir voor onze vijanden volkomen te be
letten (1).
De kolonne, die langs de kust vergezeld werd door twee
oorlogschepen en een transportschip dat haar van vb'res
en drinkwater voorzag, ondervond goenerloi tegenstand
gedurende baren niarseh van vijf dagen langs een aantal

hoofden ter OOre gekomen, die liet hem alleszins raadzaam
deden achten om persoonlijk na te gaan wat kon worden g e 
daan om toenadering van de zijde dier hoofden aan t e moedi
gen. Ben zekere 11 wi.iiK Aiiin i. KACIIMAN namelijk , die met,
een paar andere voorname Atjehers uit de IV Moe'kini, tegen
wie in Atjeh verdenkingen gerezen waren, naar Batavia
was opgezonden, had daar belangrijke mededeelingen g e 
goed bevolkte lcampongs, en baiette Segli den 28rten daan, hierop neerkomendei dat zoowel PANOLIMA I'OUM
Februari). Toatoban Koerong Byah en Peau werd echter als een ander M6T imloedrijk hoofd in de XXII Mookiiii,
geen post aelitergelaten.
TOBKOB HAÏK, verlangden zich te onderwerpen, en, om
Op de westkust kwam onlangs ook de zoo lang be
met onze autoriteiten in aanraking te komen, de hulp
raamde vestiging (verg. vorig verslag bladl. 8) van een hadden ingeroepen van hoofden uit Marassa, maar dat deze
ambtenaar met een garnizoen tot stand. De onderhande
laatsten, die In eene bestendiging van den tegenwuordilingen, daarover liij versehillende gelegenheden (onder
gen staat van zaken hun voordeel zagen, zich er ophad
anderen in December 11., toen de controleur II'KNUKI.den toegelegd die aanraking niet te doen plaats vinden.
BBONNBB de weatkuat met een oorlogaohip bereiade) met
Deze mededeelingen mogten niet in den wind geslagen
den radja, van Malahnch gevoerd, werden door den adsisteiitworden, omdat zij zich volkomen aansloten bij hetgeen
resident KHOKSEN tot liet gewenschte einde gebragt, toen
uit Singapore en Djohoru omtrent de stemming in de XXII
hij in het begin van Maart j l . met de JJcH de westkust
Moeldm vernomen werd, en omdat juist stappen tot toe
bezocht.
nadering waren gedaan bij onze autoriteiten te Pedir. Al
Door genoemd oorlogschip werd bij deze gelegenheid
daar werd namelijk van TOK&MEOB HOKSSHr, een kleinzoon
eene tuchtiging toegediend aan Kwalla Hatoe, welks be
van den Atjehscben sultan D.IAFAK AI.AM S J A H , een brief
volking zich aan zeeroof had schuldig gemaakt; en welks
ontvangen, waarin bij zijne onderwerping aanbood en tevens
hoofd (radja .SOI.EIMAN), ook na herhaalde aanmaning, in
verklaarde door de hoofden der 'A Sagies gemagtigd te zijn
gebreke bleef de uitlevering der geroofde goedelen ofeenige
tot onderhandelingen nopens de beëindiging van den oorlog.
andere voldoening te bezorgen, en elke aanraking met
Tot eene ontmoeting uitgenoodigd, was TOBAKKOB HoBSSIM
onze ambtenaren halsstarrig vermeed.
in Februarij te Pedir gekomen, en na aldaar met onze
autoriteiten gesproken te hebben, was hij in briefwisseling
Moest hier bestraffend worden opgetreden, in het noor
getreden met de hoofden in Groot-Atjeh.
delijk gedeelte der westkust had de adsistent-resident KHOESEN eene meer vredelievende taak t e verruilen. De hoofden
Den 7den Maart begaf zich dan de Gouverneur-Generaal,
van Kigas, Telok Kroot, Tenom en Sabi (2) hadden bij
na daartoe 's Konings magtiging gevraagd en verkregen
herhaling h u n wensch te kennen gegeven om in onderwer
te hebben, naar Atjeh. vergezeld van den algemeenen
ping te worden aangenomen, maar in de onzekerheid of
secretaris en een aanzienlijk gevolg, waaronder ook eenige
hunne aanzoeken ernstig gemeend waren, had de militaire
voorname inlandsehe hoofden van Batavia. Voor iIe reis was
en civiele bevelhebber, in overeenstemming met de instruceen stoomschip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaarttten der Indische Kegering, zijne beslissing aangehouden
inaatschappij ingehuurd, d a t van Singapore af begeleid
totdat een ambtenaar zich persoonlijk met hen in betrek
werd door Zr. Ms. oorlogschepen Print Hendrik,
liromo,
k i n g zou hebben kunnen stellen.
Boriioo en Sambas. Met dit eskader kwam de Landvoogd
den 14den Maart ter reede van Oleh-leh aan. Hij verbleef
De genoemde landschappen werden nu door den adsis
twaalf dagen in Atjeh , nam onze verschillende vestigingen
tent-resident KiiOESEN bezocht, en het resultaat van zijne
in oogenschouw, hield dagelijks conferentien met de auto
besprekingen met de radja's w a s , dat deze hem naar
riteiten ter bespreking der bestuursaangelegenheden, en
Atjeh vergezelden, waar zij den 18den Maart het Nederbelegde vóór zijn vertrek eene vergadering van alle hoofden
landsche oppergezag erkenden en verklaringen ondertee
uit de X X V Moekim en uit de kuststaten, die toen in
kenden, die gelijke bepalingen inhielden als in de laatstelijk
Atjeh aanwezig waren. In eene toespraak tot die hoofden (5)
ter oostkust gepasseerde acten waren opgenomen.
wees de Landvoogd op het weldadige doel, dat met de
Ongeveer tegelijkertijd met deze radja's van de westkust,
vestiging van het Xederlandsche gezag in Atjeh beoogd
waren ook van de oost- en van de noordkust verscheidene
werd, en riep hij hen op om tot dat doel, waarmede h u n
hoofden (3) met de op die kusten gevestigde adsistent-resieigen belangen ten naauwste verbonden waren, krachtig
denten naar Kotta Radja, opgekomen, om er hulde te
mede te werken, allereerst in hun eigen land, maar ook
bewijzen aan den Gouverneur-Generaal, over wiens bezoek
door hun invloed aan te wenden ten einde de nog vijandigen
in Atjeh thans liet een en ander zal moeten worden berigt.
De aanleiding tot dit bezoek was gelegen in verschil t e r u g te brengen van verder verzet. Voorts gaf hij h u n n e t
voornemen te kennen om thans de in 1874 gesloopte groote
lende omstandigheden (4). Vooreerst meende de Landvoogd
missigit weder te laten opbouwen, en magtigde hij hen
alleen na eigen aanschouwing en bespreking ter plaatse
eene beslissing te mogen nemen aangaande de op blz. 6 om uit zijn naam aan de n o g in verzet zijnde hoofden
mede te deelen dat allen, die zich alsnog gewillig onder
bedoelde strategische quaestie, waaromtrent de militaire
autoriteiten destijds niet eenstemmig dachten. Ook kon wierpen, in hun gezag gehandhaafd zouden worden. De
zijne tegenwoordigheid in Atjeh bevorderlijk zijn aan de plegtige vergadering, die op alle aanwezige hoofden een
diepeu indruk scheen te m a k e n , werd besloten met de uit
oplossing van andere vraagstukken , van hygiènischen en
reiking van geschenken, en van vlaggen en acten van
financieelen aard, waarbij de gewigtigste landsbelangen
erkenning aan de hoofden der kuststaten die deze nog niet
betrokken waren. Eindelijk waren den Gouverneur-Generaal
ontvangen hadden, terwijl tevens het inlandsch bestuur
in den laatsten tijd berigten omtrent eene gunstige wijzi
in de XXV Moekim werd georganiseerd door de uitreiking
g i n g in de stemming van tot dusver vijandig gebleven
van acten van aanstelling aan de aldaar reeds fungerende
hoofden (6).
(1) Men vernam namelijk dat de communicatie tusschen Pcdir
en Groot-Atjeh nagenoeg uitsluitend langs het strand plaats heeft,
omdat de weg over het gehergte zeer nioeyeljjk is, 44 maal door
(5) Zij is woordelijk opgenomen in de Jaiasclie Courant van
dezelfde rivier voert, en b(j eenigen regen onbruikbaar wordt.
30 Haart 1877, ■*. 26. De toespraak werd vertolkt door den
(2) Respectievelijk genaamd: POTJOET MOHAMAD, TOEKOK BAIT,
TOE KOE IMAM en TOEKOE KEDJOEROEAN. De luivcnplaats van

Sabi heet Ketapang Pasei.
(3) Namelijk: de nieuwe radja van Simpang Olim, de radja van
Pedawa-bcsar en zijn sjabandar, de oudste zoons en de sjabandars
van de radja's van Perlak en van Pedir, en TOEKOE IBUADIM,
neef van den radja van Pedir en vroeger voorzitter van den raad van
8 te Pcnang (verg. verslag van 1874, bladz. 7), die zich met vergunning
van het Gouvernement weder te Pedir gevestigd had.
(4) Uit den aard der zaak kan hier in hoofdzaak slechts worden
herhaald wat reeds vau regeringswege is medegedeeld in de verga
dering der Tweede Kamer van 15 Mui jl. {Bijblad op de Staatscourant
bladz. 1455).

adsistent-resident KKOESEX.

(6) Te weten:
TOEKOE LAMPASEI, eerste hoofd van de IV Moekim en de daar
bezuiden (aan de westkust) gelegen nederzettingen, tot Groot-Atjeh
behoorende;
TOE KOE KADLI MALIKOEL ADIL, hoofd van het gebied der

missigit radja;
TOEKOE NJA MOUAMAD, waarnemend hoofd van Marassa en de
VI Morkim; aan dezen werd tevens de gouden medaille van ver
diensten vereerd;
TOEKOE TJOET BASTAH, tweede hoofd der IV Moekim;
TOEKOE IMAM MOUAMAD, hoofd van Lepong.

Verscheidene dezer hoofden hebben later Batavia bezocht. TOEKOK
LAMPASEI was daar reeds in Januarjj geweest.
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De, woorden en handelingen van den Qouvemeur-Generunl hielden naauw verbena met de verkregen overtuiging
dut geen uitbreiding van onze strategische positie in GrootAt jeh min' gevorderd werd, dut althans bet actief verzet
tegen ons gezag sterk iil'iiiiin (verg. bladz. (i), en dat
invloedrijke hoofden tot den vrede geneigd waren, maar
nog .steeds door wantrouwen of vrees van toenadering
werden teruggehouden.
Lag het in deze omstandigheden VOOTde hand dat verdere
krijgsverrigtingen zooveel mogelijk moesten worden vermeden, eene vermindering der troejienmagt werd voor'shands
nog niet raadzaam geoordeeld, daar eene krachtige houding tegenover geïsoleerde aanvallen (zoo als die waaraan
Atoa en Beloel nog nas hadden hlootgestaan) noodzakelijk
bleef, en daar ook de vereisehte strijdkrachten moesten
worden hesciiikhaar gehouden om die enkele kuststaten ,
welke zich nog steeds vijandig toonden, tot rede te brengen. Door den Gouverneur-Generaal zijn echter de noodige
beschikkingen genomen ter verzekering dat eene inkrimping der militaire en ook van de maritieme magt (1) in
Atjeh niet langer zou blijven uitgesteld dan volstrekt
noodig was.
Sedert het vertrek van den Gouverneur-Generaal uit
Atjeh — op 25 Maart — is van daar weinig belangrijks
berigt. Nog vóór dat tijdstip had de adsistent-resident te
Pedir een brief van PANGLIMA 1'OI.I.M ontvangen, waarin
deze aanbiedingen deed tot het sluiten van vriendschap
en vrede. Hij werd uitgenoodigd iemand te zenden om de
zaak te bespreken; dat dit gebeurd zou zijn is hier te
lande nog niet vernomen. TOEKOE BAÏK, met wien de
hooger genoemde HADJIE ABDUI. RACHMAN zich in betrek-

king stelde, scheen nog door vrees voor HABIEB ABDUL
RACHMAN weerhouden te worden van beslissende stappen.
TOEANKOE HOEPSIN bleef, naar zijn zeggen en naar de
verzekeringen van andere vertrouwbare personen, trachten
de hoofden in Groot-Atjeh voor het Gouvernement te winnen;
maar het resultaat zijner pogingen is nog niet bekend
geworden.
De jongste berigten uit de kuststaten zijn niet zonder
belang.
Nadat het voor Malaboeh bestemde garnizoen in April
aldaar gelegerd w a s , is het al spoedig bestookt uit de
naburige kampong Merbouw, die daarop eene tuchtiging
(door de land- en zeemagt) heeft ondergaan , welke a a n vankelijk scheen aan allen tegenstand tegen onze vestiging
een einde te zullen maken. Later zijn echter (blijkens een
Indisch telegram van 18 Junij) nieuwe demonstratien
noodig geweest tot het onderdrukken van een aan ons
gezag vijandigen geest.
In het noordelijkste gedeelte der westkust moest aan
Loöng eene bestraffing worden toegediend. De bestuurder
van dit (tot Groot-Atjeh behoorende) landschap was ons
steeds welgezind (2), maar er waren vijandige elementen
in zijn gebied, met wie w i j , sedert het gebeurde met den
controleur TADAMA (zie vorig verslag bladz. 10), nog eene
openstaande rekening hadden. Toen nu in April jl. bekend
werd dat door gewapende praauwen van Loöng en een
paar naburige plaatsen een aanval was gedaan op een
handelsvaartuig, werden vier oorlogschepen en twee compagnien infanterie, spoedig nog met twee andere versterkt,
derwaarts gezonden. De troepen werden met een hevig
vuur ontvangen , en eerst nadat achtereenvolgens zeven
versterkingen genomen en de daarbij gelegen kampongs
in de asch gelegd waren , kwamen de meeste hoofden in

onderwerping.

Op de oostkust zijn in Mei jl. ook Modjopahit en Langsar met kracht van wapenen tot onderwerping gebragt.
Eene bijzondere aanleiding om niet langer te gedoogen
tlat deze twee landschappen zich aan ons gezag bleven
onttrekken , werd gevonden in de strooptogten , welke van
daar uit gemaakt werden naar de Europesche landbouwonderr.emingen op de grenzen van Langkat. Legde Modjopahit reeds op de nadering van de schepen, die onze troepen (drie compagnien) aanbragten, het hoofd in den schoot,
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in Langsar moesten, vóór dat d i t resultaat verkregen werd ,
een p a u bentings vcTineesterd worden.
Thans bleven dus nog slechts twee kuststaten over, die
het Nederlandseh oppergezag nog niet bedden erkend,
namelijk Samalangan en Herdoe. (De als afvallig beschouwde radja van Gighen heeft in eene ontmoeting met
den adsistent-resident te Pedir en in een schrijven aan den
militairen en civielen bevelhebber in April j l . den indruk
trachten te geven , dat hij met de beste bedoelingen bezield was.) Eene bestrafling van Samalangan werd volstrekt
noodig geacht. In afwachting dat zich daartoe eene g e schikte gelegenheid zou aanbieden, werden in April j l . de
rivieren Haradjan en Djainpa, die respectievelijk de grens
tussohen Merdoe en Endjoeng en tusschen Samalangan en
1'asangan vormen, geblokkeerd ten einde aan de beide n o g
vijandige landschappen den uitvoer van hun stapelproduct,
de pinangnoten, volkomen te beletten en dus zoovel mi gelijk de nadeelige gevolgen van hun voortdurend verzet te
doen gevoelen. In het begin van Junij schijnen door
Merdoe stappen tot onderwerping te zijn gedaan; een
Indisch telegram van 18 Junij toch bevatte de mededeeling
dat zendelingen van dat landschap te Kotta Radja waren
aangekomen.
Moest de onderwerping van Simpaug Olim en Tandjong
Setnantoh , van Langsar en Modjopahit, van Rigas en aangrenzende landschappen uit een politiek oogpunt een groot
voordeel geacht worden, niet minder reden was er om te
hopen dat de Nederlandsche handel gebaat zou worden
door de nu verkregen gelegenheid om betrekkingen aan
te knoopen met de voornaamste Atjehsche peperhavens.
Door de langdurige blokkade en de wijziging in het bestuur
van sommige landschappen, waar de hoofden steeds de
voornaamste handelaars zijn geweest, moesten uit den aard
der zaak de oude relatien tusschen de bedoelde peperhavens
en Penang verbroken zijn. Ook was het duidelijk, dat in
de genoemde kuststaten aanzienlijke massa's peper — de
oogsten van een paar jaren — voorhanden moesten zijn,
en dat er eene groote behoefte moest bestaan aan invoerartikelen , welke men daar zoo lang gemist had. Alle
omstandigheden schenen dus gunstig voor de ontwikkeling
van den handel onder Nederlandsche vlag in het noorden
van Sumatra, dat speciaal voor dien handel in de laatste
eeuwen ontoegankelijk was. Het is evenwel nog niet gebleken dat van die gunstige omstandigheden is gebruik
gemaakt.
Ook de door het Gouvernement gesubsidieerde stoomvaart op Atjehsche havens schijnt nog weinig resultaat te
hebben opgeleverd, wat de ontwikkeling van den handel
onder Nederlandsche vlag betreft. Nopens de vaart langs
de westkust — die in den aanvang van dit jaar tot P a t t y
en in Junij tot Rigas werd uitgebreid (3) — is in Maart j l .
een verslag uitgebragt (4), waaruit blijkt dat alleen t u s schen Malaboeh en Padang eenige handel is ontstaan, en
dat op eerstgenoemde plaats kortelings een agent van eene
inlandsche firma te Padang was gevestigd, maar dat de
Padangsche handelaren n o g niet getracht hadden betrekkingen aan te knoopen met de overige havens, zoodat de producten (peper, kofüj, rottan) van daar steeds met schepen onder
Engelsche vlag naar Singapore en Penang werden vervoerd.
Op de stoomvaartlijn langs de oost- en noordkust is sedert
Augustus 1876 Pedir in de plaats van Gighen aangedaan t
in verband met de sluiting van laatstgenoemde haven voor
den handel. Ter oostkust werd Edi geregeld door de
stoomschepen van deze lijn bezocht.
De in Edi gevestigde landbouwondernemingen (verg.
vorig verslag bladz. 10) hebben in December en April j l .
aan gelijksoortige aanvallen hlootgestaan als die in het
naburige Langkat (verg. § 9). In December werd de
onderneming van den heer S.MITH (van Penang) door Gajoe»
bestookt; zij doodden één koelie, wondden er vijf, en roofden
de in de loodsen aanwezige goederen weg. De radja stelde
eene premie op de gevangenneming der schuldigen, en
van ons garnizoen werden kleine detachementen op het
land van den heer SMITH en op de onderneming van d e
Nederlandsche Handelmaatschappij geplaatst om de noodige
bescherming te verleenen voor het vervolg. In April werd

(1) Zie over de zamenstelling van de zeemagt in de Atjchsche
wateren hoofdstuk E , § 6.
(2) Op de beëediging Tan dezen doelde het telegrafisch berigt,
waarvan sprake was op bladz. 10 van het vorig verslag.

(3) Verg. hoofdstuk J, afd. VII.
(4) Opgenomen in de Javasche Courant van 27 April 1877, n". 34.
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de onderneming vin da Handelmaatschappij aangevallen
door eeoe kleine bende Atiehers en Gajoes, onder aanvoering van een hoofd uit Kdi, 1'AN(JI.I.\I.\ PRAMS MA AI.I ,

die lifth door handelingen van een der beambten op de
onderneming verongelijkt achtte. Do bende stak een paar
loodsen in brand en verwondde vijf militairen en twee koelies.

Yan de aanvallers werden aenigen gewond, aenigen gevat.
Aan het gebeurde viel geenerlei politieke beteekenia toe te
k e n n e n ; de bevolking van Kdi hield y.ich volkomen r u s t i g ;
de radja bood aan om , wanneer de arbeid op da onderneming werd voortgezet, zelf in bare onmiddellijke nabijheid
te gaan wonen ; zij werd echter door het daarop gevestigde
personeel verlaten, maar bet plan is om er den arbeid te
hervatten.
Straks is gezegd dal aan den aanval op de ondernemingen in Kdi ook Gajoes hadden deel genomen, en uit § 'J
zal nader blijken dat in het afgeloopcn jaar ook de landbouwonderneniingen in Langkat herhaaldelijk last badden
van lieden van dien volksstam. Het laat zich echter a a n zien dat weldra tusschen ons bestuur en de Gajoes eene
goede verstandhouding zal gevestigd worden. W a t daaromtrent onlangs gebleken is, verdient hier met een woord
te worden vermeld.
De Gajoes bewonen het binnenland van Sumatra, dat
tusschen de Atjehsche kuststaten ingesloten ligt. Zij zijn
hoofdzakelijk gevestigd in drie hoogvlakten, welke van
elkander en van de oost- en westkust worden gescheiden
door hooge bergruggen. Elk van die plateaux vormt een
afzonderlijk landschap, bestuurd door een kedjoeroean met
een raad van radja's (karapatan); het oostelijkste landschap heet Poetih Ambang , het middelste Lingga , het
westelijkste Laoet Tawar. Die landschappen zijn vruchtbaar, goed bebouwd, rijk aan paarden en vee, maar desniettemin is het volk a r m , want het is in zijn handel
geheel afhankelijk van de kuststaten, die de afvoervvegen der
Gajoes in hun magt hebbenen daar zware belastingen heffen.
De Gajoes waren cijnsbaar aan de Sultans van Atjeh en
hebben in de laatste jaren zware oorlogscontributien moeten
opbrengen, zoo in levensmiddelen als in strijd- en werkkrachten. Het behoeft naauwelijks gezegd te worden dat
zij hierdoor, zoowel als door de blokkade , veel geleden
hebben. Armoede dreef velen uit hun land naar L a n g k a t ,
waar zij op de landbouwondernemingen werk zochten , of
wel op roof uitgingen.
Als goede Mohammedanen verafschuwden de Gajoes de
slechte zeden in Atjeh , maar in de afhankelijkheid, waartoe zij door de gesteldheid van hun land genoopt werden,
droegen zij het Atjehsche j u k met gelatenheid. Als goede
Mohammedanen namen zij ook gewillig een aandeel in den
strijd tegen Nederland, hun voorgespiegeld als een heilige
oorlog tegen de ongeloovigen. Doch het schijnt dat de
Gajoesche hoofden zijn begonnen in te zieu dat zij wel
zouden doen zich bij ons aan te sluiten. Bemerkende dat
wij al langer hoe meer in Groot-Atjeh en langs de kusten
vasten voet krijgen , schrijven zij den tegenspoed der Atjehers toe aan den toorn van Allah wegens hunne zedeloosheid , en stellen zij zich voor bij ons bescherming te
zullen vinden tegen de kwellingen, waaraan zij thans door de
belastinghell'ers op hunne afvoerwegen worden blootgesteld.
Dit een en ander is vernomen nadat, in het laatst van
1876, de adsistent-resident van Deli zich door tusschenkomst
van een vertrouwd inlander in aanraking had gesteld niet
de Gajoesche hoofden. Het gevolg hiervan was dat de
karapatan van Poetih Ambang den radja BOEKIT MOKDA
naar Langkat afvaardigde om te kennen te geven dat de
Gajoes gaarne vriendschapsbetrekkingen zouden willen aanknoopen met het Gouvernement. Terwijl de controleur van
Langkat zich te Tandjong Poera, waar hij de op de landbouwondernemingen werkende Gajoes bij zich had ontboden, met den gezant onderhield, kwam daar juist ook de
kedjoeroean van Poetih Ambang a a n , die met een twintigtal
volgelingen ter bedevaart naar Mekka was geweest en nu
naar zijn land terugkeerde. De kedjoeroean, TOENGKOE
HADJIE geheeten , verklaarde aan den controleur dat hij ,
op zijne reis naar Mekka kennis gemaakt hebbende met
de magt der Europeanen, ten zeerste ingenomen was met
den s t a p , door de karapatan van zijn land gedaan. Hij
zelf dacht in Poetih Ambang het bestuur niet meer in handen
te nemen, maar dit te laten aan zijn broeder, die hem tijdens
zijne afwezigheid vervangen had; maar hij zou van zijn in-
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vloed gebruik maken om zijn volk ten goede te leiden. Toen de
controleur daarop de zoo weinig van eene goede gezindheid

getuigende aanvallen der Gajoes op de Buropeacbe landbouwondernemingen ter sprake bad gebragt, beloofde
ToiNOKOl IIAU.HK van de uitlevering der vijf fl ls hoofdschuldigen aangewezen personen werk te zullen maken.
Hij zou thans naar Poetih Ambang g a a n , na ('enigen tijd

met de karapatan terugkeeren, en alsdan die hoofdschuldigen modebrengen. Inmiddels zou radja BOBKIT MOKDA in

Langkat achterblijven.
Den 27iten Maart is ToENOKOK 11AI>.I;K naar zijn land
teruggekeerd, terwijl radja BOBKIT MOBDA de gast van
den controleur bleef. De toekomst zal moeten leeren of liet
voorgevallene werkelijk leiden zal tot de gunstige resultaten die aanvankelijk schijnen verwacht te mogen worden.
§ 4.

Midtl'it-,Suiiia!ra.

Nopens de uitvoering, te geven aan het denkbeeld om
een vast stelsel aan te nemen, waarnaar de bemoeijingen
met de onafhankelijko (of nog- niet regelmatig onder ons
beheer gebragte) landschappen in Midden-Sumatra tusschen
onze ambtenaren ter West- en die ter Oostkust zouden
worden verdeeld (zie bet vorig verslag bladz. 10), Leeft
tot nog toe slechts de resident der Oostkust van Sumatra
zijn gevoelen medegedeeld. Zijn rapport is in handen g e steld van den gouverneur van Sumatra's Westkust, ten
einde deze daarvan kennis zou nemen vóór het uitbrengen
van zijn eigen advies.
Hetgeen ditmaal omtrent de aanrakingen met de bewuste landstreken te vermelden valt, bepaalt zich, zoo
als hieronder blijken z a l , hoofdzakelijk tot de Battaksche
landschappen, bekend onder de algeineeno namen van
Silindong en Padang Lawas, en eenige der staatjes aan
de boventakken der Uokkanrivier. Van aanrakingen met
de meer zuidwaarts gelegen landschappen, de Kamper-en
Kwantanlanden, zoomede Korintji, maken de Indische l e n g t e n over 187(i weinig of geen gewag. Alleen is ten
aanzien van Poeloe Lawan aan de Beneden-Kampar (verg.
vorig verslag bis. 12/13) vernomen, dat oen der hoofden
van dat kustland in Mei 1876 naar Bengkalis k w a m , om
den resident van Sumatra's Oostkust de betuiging te brengen van zijne gotde gezindheid jegens het Gouvernement,
en dat sedert ook de hoofdbestuurder, de tongkoe besar,
het voornemen had kenbaar gemaakt om hetzelfde te doen.
Onlangs is echter hier te lande ontvangen het rapport
betreffende het bezoek, in 1875door den toenmaligen resident der Padacgsche Bovenlanden gebragt aan de landschappen welke onmiddellijk aan genoemd gewest grenzen
(verg. vorig verslag, bladz. 12), namelijk: XII Kotta
Kampar en Pangkallan Kotta Baroe. Het voornaamste uit
'sresidents aanteekeningen, waarbij ook met een enkel
woord gehandeld wordt over de VI Kotta Gloegoer (aan
den bovenloop der Kampar Kanen gelegen) zal lager eene
plaats vinden, nadat eerst eenige regelen zijn gewijd aan
de hierboveu in de eerste plaats genoemde landschappen.
Silbulonij en Paria uu Lawas ca. Even als in vorige jaren
wendden de hoofden van deze landschappen zich ook in
den loop van 1876 weder tot bet Europeeech bes'.uur ter
Westkust (Tapanoeli) of ter Oostkust, hetzij om bij vernieuwing van hunne vriendschappelijke gezindheid jegens
het Gouvernement te doen blijken, hetzij om hunne'onderlinge geschillen aan de scheidsregterlijk'e uitspraak onzer
ambtenaren te onderwerpen. Dit laatste was onder anderen
het geval met een geschil tusschen den radja van Simoendoel (Padang Lawas) en den soetan van Bila (Sumatra's Oostkust), die ieder voor zich aanspraak maakten op de grenskamponga Aak Hanan en Aik Koendoer. Op verzoek van
beide hoofden werd bepaald, dat cene commissie van
twee Europesche ambtenaren en twee inlandsche hoofden,
voor de eene helft door het bestuur van Sumatra's Westk u s t , en voor de andere helft door dat van Sumatra's
Oostkust aan te wijzen, de zaak zou onderzoeken, om
daarna eene minnelijke schikking te beproeven.
Telkens worden n o g nieuwe bewijzen ontva ngen, dat
het verlangen van de hoofden en bevolking van Silindong
en Padang Lawas, om regtstreeks onder gouvernements-gezag te worden gesteld, even levendig blijft als vroeger.
Dat de bevolking voor de zegeningen der beschaving niet
onvatbaar is, kan onder anderen worden afgeleid uit de
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De reis van Hantau lianoewang (de kampong waar de
bescherming en da genegenheid die do In baar midden ge*
vestigde Cnristeniendelingen ondervinden. Nog niet lang j a n g di pvtoean verblijf houdt) naar zee duurt 0 dagen;
geleden moei een dra invloedrijkste hoofden, dat ven Loeboe voor het traject terug worden 12 dagen gevorderd. De
Sikam, openlijk tut liet Cbriitendom zijn overgegaan. Aan rivier is diep en breed en kan niet groote praauwen be
het Gouvernement beweei dit hoofd harhaalaefijk goede varen worden. Het kustland tussehen Temhoesei en de zee,
diensten door ids bemiddelaar BO seheidsregter op te treden

in geeohillen en oorlogen inSUindong en omliggende land
schappen. Als blijk van '■ Gouvernement* genegenheid is
hem onlange (Mei il.) een rottingstok met silveren knop,
voorzien van liet Nederlandsohe wapen, toegekend; eene

onderscheiding, die eenige maaiiden te voren om soortgelijke
redenen geschonken was aan een zijner naburen, den radja
van Rappe (in de marge Roetagaloeng).
Rokkanlandén. Met minder neiging tot nnauwe aan
sluiting bij liet Gouvernemenl bleef zich ook openbaren by
liet voornaamste der vijl' in liet stroomgebied van de Rokkenrivier gelegen staatjes: Hantau Banoewang(of Binoang), ook
wel genaamd BanoewangSakti ofTemboesei. .Met instemming
van de soekoehoofden, die hein in het bestuur ter zijde
staan, werden in het begin dezes jnars door den jang di
tertoean besar van dat landschap twee gezanten naar
iatavia afgevaardigd niet de volmagt om bij den Gouverneur-Genenal in persoon het verzoek te hernieuwen, reeds
vroeger herhaaldelijk, laatstelijk nog in Julij 1870 , bij het
bestuur van Sumatra's Oostkust overgebragt, dat genoemd
landschap worde beschouwd als te staan onder de souvereiniteit van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement. Aan
het hun door den Landvoogd in I'ebruarij jl. verleende
gehoor g i n g e n , in eene ten huize van den resident van
Batavia belegde samenkomst met den nlgemeenen secretaris,
eenige ondervragingen vooraf, zoowel omtrent de aanlei
ding tot het verzoek dat zij overbragten, als nopens de
gesteldheid van hun land, zijne voortbrengselen, de be.stuui-s-inrigting enz. Pij die gelegenheid werd eene medegebragte verzameling van de in Temhoesei heerschende
adats, bekend onder den naam van »taroemba siri",door
hen aan het Gouvernement afgestaan.
De gezanten verklaarden dat geene bijoogmerken de be
stuurders van Temhoesei bewogen hadden hun land onder de
opperheerschappij van Nederland te stellen, daar Temhoesei
met geen zijner naburen moeijelijkheden had; alleen de
roep omtrent de regtvaardigheid en goede bedoelingen van
het Gouvernement had hen daartoe doen overgaan, in de
verwachting dat ook hun land daardoor gebaat zou worden.
Bij een aan den j a n g di pertoean g e n o t e n brief, dd. 28
Februari] 1877, aanvaardde de Indische Regering de souvereiuitei't over Temhoesei, en werd de toezegging gedaan dat
een Europeesch ambtenaar eerlang hun land zou bezoeken.
De bevolking van Temhoesei. blijkens het vorig verslag
geschat o]) 10 000 zielen, bestaat uitsluitend uit Maleijers
die den Islam belijden, en is verdeeld in 9 soekoe's, ge
naamd Beno, Ampoe, Poengkoet, Kandang Kopo, Mais,
Manileling, Koetie, Sehrang en Melajoe, welke soekoe's,
te samen genomen, ook wel onder den algemeenen naam
van » soekoe seriboe" worden aangeduid, terwijl voorts de
leden der bestuursfamilie, de orang dalem, eene afzonder
lijke soekoe uitmaken , «soekoe seratoes" geheeten.
Verkoop van slaven is sedert eeuigen tijd in Temhoesei
verboden, en in 1805 is bepaald dat de kinderen der slaven
vrij zouden zijn. Het uit vroegeren tijd nog aanwezig getal
slaven werd op hoogstens 100 geschat, tegen wier dade
lijke vrijlating, wanneer het Gouvernement die verlangde (1),
naar de meening der gezanten wel geen groot bezwaar
zou beslaan.
Het pandelingacbap is meer algemeen. De schuld der
pandelingen wordt voor elk jaar dienstbaarheid met f 5
verminderd ; komt de pandeling te sterven, dan worden
voor de overgebleven schuld de borgen aangesproken, doch
niet de kinderen, tenzij deze borg waren. Bij ontstentenis
van borgen is er geen verhaal. Slaven en par.delingen
worden op gelijken voet behandeld.
W a t de natuurlijke gesteldheid van Temhoesei aangaat,
is nader vernomen, dat het land als 't ware geheel met
bosschen is overdekt, die vooral rottan en vele getahsoorten
opleveren. Hijst wordt uitsluitend op ladangs verbouwden
is somtijds een artikel van uitvoer.

i

(1) Welke beginselen de Indische Regering ten aanzien van de
slavernjj in by het gouvernementsgebied in te iyven landschappen ter
opvolging heeft voorgeschreven, kan blijken uit hoofdstuk F , § 9.

Tiuiah Poetih geheeten, sedert jaren in het bezit van Siak,
maakte vroeger een deed uit van Temhoesei. Van alles wat
over Tanah Poetih wordt in- of uitgevoerd, moeten in de
kampong van dien naam regten worden lietaald aan den
sjabandar van .Siak.
Van de artikelen van invoer, voornamelijk uit lijnwaden
bestaandei wordt In doorslag 5 percent geheven; van de
uitvoer-artikelen, indien ze bij het gewigt worden verhan
deld, f 5 per pikol. Voor kajoe laka, eene soort van verfh o u t , behoeft, echter slechts f 2,150 voor de 3 pikols te
worden afgedragen; 100 bossen rottan worden niet f 5
beswaard, / o u t moet van den sultan van Siak worden
gekocht tegen 72 rijksdaalders de kojang. Het gebruiken
du invoer van opium zijn zoowel in Temhoesei als in de
overige staatjes aan de Rokkanrivier verboden.
Het reizen te land moet in Temhoesei nog al aan be
zwaren onderhevig zijn, daar bruggen en wegen ontbre
ken. De j a n g di pertoean moet nimmer naburige staatjes
hebben bezocht; volgens het zeggen der gezanten had hij
zijne inlichtingen aangaande het Gouvernement verkregen
van inlandsche handelaren.
Kon de verhouding van Temhoesei in beginsel als g e r e 
geld worden beschouwd, ook met Kotta Intan, het land
schap aan de Rokkan Kiri, dat zich door herhaalde inval
len in de Tapongs aan de regten van Siak vergrepen had
en daarvoor door het Gouvernement met de wapenen was
gestraft (verg. vorig verslag hladz. 11), namen de zaken
een gunstigen keer.
Nadat in Maart 187(5 het hoofd van Linday, eene tot de
Tapongs hehoorende kampong, maar die steeds in naauwe
betrekking tot Kotta Intan had gestaan, te Siak den sul
tan zijne onderwerping was komen aanbieden, w e r d , na
lang aarzelen , ten laatste ook door de bestuurders van
Kotta Intan het hoofd in den schoot gelegd. Toen zij voor
den resident van Sumatra's Oostkust verschenen w a r e n ,
stelde deze als voorwaarde voor de gevraagde vergiffenis,
dat zij volledig afstand zouden doen van alle aanspraken
op het grondgebied der Tapongs en bij het ontstaan van
geschillen tussehen hen en het rijk van Siak, die geschillen
aan de beslissing van het Gouvernement zouden onderwer
pen , dat bevoegd zou zijn hen, bij overtreding dier b e 
lofte, te straffen.
Na eenige dagen beraad verklaarden zij die voorwaarden
aan te nemen, waartoe zij zich bij eene acte van 11 Sep
tember 187(5, in eene te Bengkalis gehouden vergadering,
ook door gemagtigden van Siak bijgewoond, plegtig ver
bonden. De beide bestuurders van Kotta Intan (de j a n g di
pertoean besar en diens broeder) en de hen vergezellende
rijksgrooten deden daarop schriftelijk het verzoek onder
de souvereiniteit van het Nederlandsch-Indisch Gouver
nement opgenomen te worden, terwijl zij den resident
mededeelden , dat hetzelfde gevraagd werd door de hoofden
van het aan hun land grenzend gebied van Rokkan. De
Indische Regering, met een en ander in kennis gesteld,
achtte het noodig omtrent Kotta Intan nog eenige nadere
inlichtingen van den resident in te winnen alvorens eene
beslissing te nemen aangaande de aanvaarding van het
aangeboden oppergezag. W a t Rokkan betreft, moest zij
natuurlijk regtstreeksche aanzoeken van hoofden en be
volking afwachten, alvorens harerzijds iets te doen.
Uit een ten vorigen j a r e , tijdens het oprukken der
expeditionaire troepen tegen Kotta Intan, door den j a n g
di pertoean besar van Rambah (het landschap dat met
Temhoesei en Kapenoean het stroomgebied van de Rokkan
Kanan uitmaakt) aan den controleur van Rau (Sumatra's
Westkust) geschreven brief is gebleken, dat ook in dit
landschap de herinnering aan vroegere betrekkingen met het
bestuur der Westkust nog voortleeft. Omtrent den toestand
van genoemd landschap zijn eenige nadere berigten ont
vangen, die hier worden medegedeeld tot aanvulling van
hetgeen reeds in het vorige verslag dienaangaande is aangeteekend.
Het gebied van Rambah wordt gevormd door het hovengedeelte der Rokkan Kanan. en den zijtak Soengei Doea,
en is tussehen Kotta Intan en Temhoesei gelegen. Het
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bestuur is in handen van vier hoofden, namelijk de j a a g

di pertoean hcanr. de jang di pertoean satie, da jaag di
pertoean njninalocl-ulam en de j a n g di pertoean moeda,
die elk naar het schijnt bijzondere attributen bezitten.
Tussclien ben en de bevolking- staan een vijftal andere
waardigheidbekleeders (orang besar); terwijl het helieer der
godsdienstzaken is opgedragen aan vier imams, een gelijk
getal ehatiel.s en twee bilals.
Het volk la in 7 soekoe's (stammen) verdeeld; zij die
niet tot het gros der bevolking behooren, vormen eene
afzonderlijke soekoe (soekoe seratoes). Evenzoo de vier genoemde bestuurders en hunne aanverwanten (soekoe anak
radja). De oorspronkelijke bewoners des lands (anak boemi),
geschat op 10000 zielen, staan onder het regtstreek.sch bestuur
der bovenbedoelde hoofden ; de van elders gekomenen, .meerendeels geboortig uit l l a u , staan onder een afzonderlijk
hoofd (bandaharu), ondergeschikt aan den j a n g di pertoean
besar. Opgaven omtrent het zielental dezer gehnmigreerden,
die 5 negorijen aan de Soengei Doea bewonen, zijn niet bekend.
De bevolking is in kleine kampongs (van hoogstens 20
huizen) hoofdzakelijk langs de rivieroevers verspreid. Alleen
de kampomg Parit (Rambah), de verblijfplaats van den
j a n g di pertoean besar, telt een 60tal woningen, die een
vrij welvarend voorkomen hebben.
De grond is heuvelachtig en voor allerlei cultures geschikt. Behalve van de padicultuur, ook hier de hoofdtak
van den landbouw, maakt de bevolking nog werk van den
aanplant van klapper- en koffijboomen (van welke laatsten
zij alleen de bladeren benuttigt); ook worden katoen en
tabak verbouwd, hoofdzakelijk echter slechts voor eigen
gebruik.
De overige voortbrengselen van het land zijn de
gewone boschproducten, benevens ivoor en gahroehout;
aan het bovengedeelte der Soengei Doea zouden, volgens
opgave der hoofden, g o u d , tiu en steenkolen wordeu gevonden , deze laatsten echter van slechte hoedanigheid.
Kamparianden.
Van de onder deze algemeene benaming
bekende landschappen, die zich over de geheele lengte van
de Kampar-rivier langs hare beide oevers uitstrekken (1),
zal t h a n s , zooals hierboven is aangeteekend (bladz. 11),
meer bijzonder behandeld worden dat gedeelte, hetwelk
XII Kotta Kampar genoemd en ten noorden door het
landschap Tapong (Siaksch gebied), ten westen en oosten
door andere deelen van het Kampargebied, namelijk door
de VI Kotta Gloegoer en de V Kotta (2), en ten zuiden
door het landschap Pangkallan Kotta Baroe (waarover
straks) en het gouvernements-district Kapoer nan Sembilan,
(Padangsche Bovenlanden) begrensd wordt.
's Gouvernements aanrakingen met de XII Kotta Kampar
dagtcekenen reeds van 1844, toen de twee voornaamste
hoofden het aanzoek deden dat hun land, even als kort te
voren met Kapoer nan Sembilan was geschied, onder gouvernementsgezag mogt worden gesteld. Een paar malen
werden de XII Kotta Kampar destijds door hulptroepen
uit de gouvernements-districten beschermd tegen kwaad
volk uit andere streken, voornamelijk uit de V Kotta,
doch overigens hadden de telkens herhaalde aanzoeken tot
meer directe inmenging voorloopig geen ander gevolg dan
de aanstelling in Xovember 1846 van een » soedagar" te
Payakombo, bestemd om de handelsljetrekkingen met de
XII Kotta Kampar te bevorderen.
Van toen af scheen 's Gouvernements inmenging zich
van lieverlede te zullen ontwikkelen, maar reeds in 't laatst
van 1847 deden veranderde bestuursinzigten onze bemoeijingen plaats maken voor een stelsel van algeheele
onthouding, dat tot in 1838 gevolgd bleef. De Indische
Regering gaf toen het voornemen te kennen om onze betrekkingen met de Kamparlanden op nieuw te regelen. Eene
commissie van inlandsche hoofden uit de Padangsche Bovenlanden , welke in last had in de betrokken streken de
gewone bedingen bekend te maken, die in de te sluiten
acten met het Gouvernement zouden moeten worden opge(1) Het is bekend dat de Kampar-rivier in haren bovenloop den
naam van Kampar-Kanan, en na hare verbinding met de KamparKiri, dien van Kampar-Besar draagt, onder welken naam z[j by
Poeloe Lawan aan de Oostkust in zee valt.
<2) Zie vorig verslag, bladz. 11 en 12.
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nomen, en deswege het gevoelen van hoofden en bevolking af te vragen, begaf zich ook naar da X I I Kotta. Met
vreugde verklaarde men zich aldaar algemeen bereid de
voorwaarden, die het Gouvernement plagt te stellen, aan
te nemen, en herhaaldelijk betuigden de hoofden niets
liever te wensohen dan dat liet Gouvernement hunne hinden
in baatuur n a m , welk een en ander zij ia6608den 26stcu
Januarij 1859 te Sloeara Takoaa gehouden algemeene vergadering, die ook door de vertegenwoordigen van andere
streken werd bijgewoond, met eede bevestigden. Hij nader
inzien achtte de Indische Begering het echter beter van
hot aanbod der hoofden van deze en andere Kamparlanden ,
om hun gebied onder regtstreek.sch gouvernementsgezag
te stellen, voor alsnog geen gebruik te maken. Zij keurde
het echter goed (Mei 1860), dat het gewestelijk bestuur.
van de Padangsche Bovenlanden zou blijven trachten om
door wenken en raadgevingen de hoofden en bevolking
dier landen aan het Nederlandsch gezag te verbinden.
In de brieven, welke de opvolgende residenten naar die
streken zonden, werden dan ook de hoofden aangespoord
tot het uitbreiden van cultures, vooral van rijst en koffij,
tot het aanleggen van wegen en verder tot eendragtige
zamenwerking met hunne onderhoorigen in het belang
der ontwikkeling van de welvaart in het land. Gewoonlijk
kwam op deze brieven het antwoord, dat men de wenken
en raadgevingen zou ter harte nemen, maar dat men toch
meer directe uitoefening van ons gezag en de vestiging
van een of meer Europesche ambtenaren bleef wenschen.
Dit verlangen werd ook weder uitgesproken toen in Julij
1875 de resident der Padangsche Bovenlanden de XII Kotta
Kampar bezocht. De hoofden verklaarden toen dat zij hun
gebied reeds als eene onderhoorigheid van het Gouvernement beschouwden en herinnerden daarbij aan den eed
van onderwerping en getrouwheid, in 1859 door hen afgelegd. Om van hun kant in de kosten eener gouvernementsvestiging bij te "dragen, zouden zij willen op zich nemen
om op hoog gezag koffij te planten, terwijl zij ook hunne
behulpzaamheid aanboden in de oprigting eener woning
voor den te vestigen ambtenaar. De resident bepaalde zich
tot de. verzekering dat hij hunne wenschen en aanbiedingen
bij de Regering zou overbrengen.
Op de hierbedoelde reis (waarbij de resident door een
controleur en door een paar larashoofden uit de gouvernementsdistricten werd vergezeld) is aangaande den toestand
van de XII Kotta Kampar in hoofdzaak het navolgende
bekend geworden.
Het landschap bestaat reeds sedert lang uit 13 kotta's
(negorijen) (3), dus ééne meer dan zijne benaming aanwijst; deze 13 kotta's tellen te zamen 49 kampongs. Het
bewoonde gedeelte des lands beslaat eene smalle, bijna
overal vlakke strook gronds aan beide oevers der K a m p a r Kanan. Over 't algemeen is echter het terrein bergachtig.
De kampongs zien er armoedig en weinig zindelijk uit.
Volgens eene, door den bovenbedoelden controleur gedane opneming zou het aantal inwoners 4673 zielen bedragen , waaronder 1209 volwassen mannen. Hun afkomst
schijnt dezelfde als die der Maleijers in de Padangsche
Bovenlanden, en ook hunne instellingen komen met de
daar gebruikelijke overeen.
Het bondgenootschap der XII Kotta Kampar bestaat
eigenlijk uit twee gedeelten, die ieder voor zich zekere
zelfstandigheid bezitten, ofschoon gelijkheid van belangen
hen doorgaans noopt tot eendragtige zamenwerking. Tot
het eene gedeelte (Kampar nan VII Kotta of Vil Kotta
Ilir) behooren de zeven oostelijkste negorijen, het andere
(Toengkoe nan tiga geheeten) omvat de zes overige. Het
bestuur van elke negorij op zich zelve is veelhoofdig. Een
zeker aantal penghoeloe's, waaronder in elke negorij een
poetjoek (voorzitter), die tevens , waar dit te pas k o m t ,
tegenover andere negorijen als vertegenwoordiger optreedt,
beslist in alle voorkomende adat- en bestuurszaken der
negorij. Ieder penghoeloe is hoofd van een zeker aantal
familien , uit en door wie hij gekozen wordt. Vaste inkom-

(3) Gerekend van Oost naar West, dus stroomopwaarts, zjjn die
negorijen de volgende: Poeloe Gedang, Tandjong Alei, Batoe Bersoerat, Binamang, Kotta Tengah, Pangkei, Kotta Toewah, Moeara
Takoes, Goenoeng Bongso, Tandjoeng, Tabing, Goenoeng Maleln
en Siberoewang (deze laatste maakte vroeger gcene zelfstandige;
negorjj uit, maar was vereenigd met Goenoeng Malclo).

Bijllad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.

[5. 2.]

14

Koloniaal verslag van 1 8 7 7 .

.sten zijn imn die betrekking niet verbonden; even alt
hunne onderhoorigen vinden de penghoeloe's bon bestaan
in den landbouw. Gebeurt bet eonter eene enkele maal dat
zij eanige toevallige ambtsvoordeelen garieten, 't zij door
boeten all anderszins, dan ontvangt de ponghocloe poctjoek een dubbel aandeel Beeft daarentegen de negorij ieta
te betalen , dan deelt de ]ioetjoek niet de andere jteng-

hooloe's gelijkelijk in de lusten. Voor de betrekkingen mei

ons bestuur is sedert 184.r> in elke negorij een pengboeloe

kapala aangesteld, gekozen door de andiko'a en andere
notabelen. Jn den eersten tijd schijnen onze autoriteiten in

die aanstelling de band te nebben gehad, daar de eerste
titularissen door den toenmaligen ei vielen gezaghebber van
1'oeardatnr moeten zijn erkend of bevestigd geworden.
Sedert is men in de XII Kotta Kampar in de vervulling

der betrekking van penghoeloe kapala geregeld blijven
voorsien. De aanstelling gaat uit van het voornaamste
hoofd DATOB DI BALK van Moeara Takoes, oorspronkelijk

nlleen in Toengkoe nan tiga de waardigheid beideedenae
van poetjoek boelek (bewaker van de adat), maar d i e ,
sedert tot dit bondgenootschap de VII Kotta Dir (zie boven)
toetraden , eene dergelijke suprematie ook over die streek verk r e e g ; althans werd hem d i e , in den tijd onzer eerste aanrakingen met de XII Kotta Kampar , door ons bestuur toegekend.

DATOE

DI B A L E I ,

thans

een bejaard m a n ,

be-

schouwt zich sedert dien tijd als hirashonfd, van wege het
Gouvernement aangesteld , en in Toengkoe nan tiga wordt
bij ook algemeen door hoofden en bevolking als zoodanig
erkend. In de VII Kotta Ilir is dit echter niet zoo algemeen het geval, en men schijnt hem daar zijn gezag wel
eens te betwisten. In het geheele gebied der XII Kotta
Kampar noemt men hem echter met veel ontzag de » ninik
Moeara Takoes". In ontwikkeling en beschaving staat hij
op betzelfde lage peil als de overige hoofden.
De bevolking is van een goedaardig karakter en onderscheidt zich zelfs door hulpvaardigheid. Het dragen van
wapenen is geen gewoonte; misdrijven komen zelden voor.
Behalve de geregelde opbrengst van dzakat, worden de
godsdienstpligten niet streng waargenomen. Hadji's worden in de XII Kotta Kampar bijna niet aangetroffen, en
de geestelijken oefenen geen bijzonderen invloed uit.
Slavernij bestaat n o g , maar handel in slaven komt niet
voor. Voor vele onvrijen, wier aantal in 't geheel '/,„ der
bevolking zal bedragen, bestaat de slavernij slechts in
n a a m , daar zij gezegd worden zich schier even onbelemmerd als de vrije lieden te bewegen.
Het hoofdmiddel van bestaan is de landbouw. De rijstc u l t u u r wordt op vrij groote schaal gedreven en levert
genoeg op om nog een aanzienlijken uitvoer naar de V
Kotta toe te laten. Overal waar bet terrein daartoe voldoende geschiktheid aanbiedt, heeft de cultuur op natte
velden plaats; sommige sawahs worden van levend water
voorzien; de aanplantingen hebben over 't algemeen nog
al veel te lijden van wild gedierte, als olifanten, wilde
varkens, herten enz. Andere voedingsmiddelen, bijv.
maïs of aardvruchten, worden slechts in geringe hoeveelheid gekweekt. Van de klappercultuur wordt niet meer
werk gemaakt dan voor eigen behoefte noodig is. De
koffijcultuur zou alle kans van slagen hebben, indien de
bevolking, wie het tot dusver alleen om de bladeren te
doen i s , zich daarop meer toelegde. Dat de bevolking wel
iets voor deze cultuur over heeft, is hieruit af te leiden,
dat zij tot het verkrijgen van goede jonge plantjes kweekbeddingen aanlegt en deze behoorlijk verzorgt.
Velen leggen zich ook op de visch vangst toe; de netten,
waarvan de visschers zich bedienen, zijn zeer fijn en sterk
vervaardigd uit ramehtouw van eigen fabriekaat.
De veestapel bestaat alleen uit karbouwen en geiten;
voor de eersten, wier aantal bij de 1G00 bedraagt, wordt
echter zeer weinig zorg gedragen; de uitvoer van karbouwen
naar de gouvernementsdistricten is niet onaanzienlijk. Runderen en paarden vindt men in de XII Kotta Kampar in
het geheel niet.
Een weg ter lengte van 38 palen, deels voet-, deels
aardenpad, verbindt de verschillende negorijen onderling,
fit onderscheidene kampongs loopen overigens voeteaden
naar de naburige streken , zoo als naar Kotta Baroe (Pangkallan Kotta Baroe), Kotta Renah en Batoe Gadjah (ïapongs),
Koewo (V Kotta), Moeara Paiti en Doerian Tinggi (Kapoer
nan Sembilan), Pandalian (Rokkan) en Gloegoer (VI Kotta
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Gloegoer),

Bij voorkeur maken echter de handelaren in

de/.e streken gebruik van den waterweg! dien de Kampar»
rivier hun aanbiedt (1). Van de oostelijkste tot de westelijkste kampongi dus stroomopwaarts, duurt de reis voor
eene heladcne praauw meestal twee volle dagen. In omgekeerde rigting niet meer dan één dag.

De voor den handel gebezigde praauwen belmoren voor
het meerendeel In de V Kotta te buis, daar bet volk in
de XII Kotta zich meer op den landbouw dan op den handel
toelegt. De doorvoerliandel is niet Onbelangrijk. Het voornaamste artikel van doorvoer is de kottij, welk product tot
eene hoeveelheid van "200 a 2."iU pikols 'sjaars door de bevolkingvan Gloegoer op vlotten te Biberoewangen Goenoeng
Malelo wordt aangebragt] waar deze kollij door handelaren
van de oostelijk gelegen streken wordt opgekocht. \ oor
het grootste gedeelte is het product gebrekkig bereid en

slecht gezuiverd. Niettemin betalen de handelaren uit de
V Kotta nog gaarne 8 a 10 dollars per pikol. Behalve
kottij wordt uit Gloegoer ook w a s , dammar, benzoïn,
geta'h-pei'tjah en ramehtouw aangevoerd, welke artikelen
bijna alle op de weekmarkt te Goenoeng Malelo verhandeld
worden en van daar hunne bestemming naar de oostkust
vinden. De bewoners van Gluegoer voorzien zich, op de plaats
waar zij hunne artikelen van de hand hebben gezet, van
eigen benoodigd heden, meest zout en gedroogde visch.
Ook uit andere streken komt men te Goenoeng Malelo ter
markt. Handelaren uit de Padangsche Bovenlanden brengen
dezelfde soorten van lijnwaden en kramerijen aan als op
de passars in die residentie worden verhandeld. Uit de
Ta poog- en Rokkanstreken worden was en rijst aangevoerd;
uit de V Kotta voornamelijk zout, drooge visch en buskruid.
De artikelen, die door de bevolking der XII Kotta
Kampar zelf te Goenoeng Malelo ter markt worden gebragt, zijn rijst, w a s , dammar, getah-pertjah en benzoïn.
Ook in alle andere negorijen van het landschap worden
deze producten verhandeld, hoewel er, buiten Goenoeng
.Malelo, nog slechts op ééne plaats (te Pangkei) wekelijks
passar wordt gehouden. Het bezoek is hier echter niet zoo
druk , en de omzet bepaalt zich in hoofdzaak tot rijst voor
den u'tvoer, en tot zout en troeboek voor eigen verbruik.
De in omloop zijnde munt bestaat in deze streken voornamelijk uit Mexicaansche dollars, die hier eene hoogere
waarde hebben dan onze rijksdaalders, en uit koperen
duiten, meerendeels van Engelschen stempel. Onze koperen
pasmunt is er in 't geheel niet, en ons zilvergeld slechts
weinig gewild. Zilveren pasmunt is in de XII Kotta
Kampar niet in omloop.
Hadden onze bemoeijingen met de XII Kotta Kampar,
zooals uit het hierboven gezegde blijken k a n , zich van
18Ö8 af in hoofdzaak bepaald tot schriftelijke raadgevingen
en wenken, verder ging in de laatste jaren onze inmeng i n g ten opzigte van het mede aan de grens der Padangsche
Bovenlanden gelegen landschap Pangkallan, ter onderscheiding van andere streken van denzelfden naam, welke
meer oostwaarts in het stroomgebied der Kampar-Kiri gelegen zijn, meestal Pangkallan Kotta Baroe of ook wel
VI Kotta Pangkallan geheeten. Ten noorden grenzende
aan de XII Kotta Kampar, paalt dit landschap ten westen
en zuiden aan de gouvernementsdistricten Kapoer nan Sembilan , Moengkar en Sarilamah (Padangsche Bovenlanden)
en ten oosten aan de Pangkallanlanden in het stroomgebied der Kampar-Kiri
Alvorens in eenige bijzonderheden te treden omtrent den
toestand van land en volk, g a bier eene korte schets
vooraf van onze vroegere en iatere betrekkingen met Pangkallan Kotta Baroe.

(1) Deze rivier heeft hare bronnen op de oostelijke hellingen
van den Bockit Gedang in de landschappen Mapat Toenggoel en
VI Kotta Gloegoer. In laatstgenoemd landschap begint zjj reeds
bevaarbaar te worden voor vlotten. Eerst in de nabijheid van de
westelijkste negor|j der XII Kotta Kampar wordt zjj dit voor kleine
platboomsvaartuigen. In haren verderen loop door de XII Kotta
is de Kampar-Kanan slechts op ccne plaats (waar zich eene plotselinge stroomversnelling voordoet) voor beladen praauwen onbruikbaar. Deze z(jn, zoowel op- als afwaarts varende, genoodzaakt
hier te lossen. De lading wordt dan een paar honderd meters ver
over land vervoerd en de praauwen zelf door een aldaar wonenden
loods over de gevaarlijke plaats gebragt. De breedte der rivier
verschilt van 60 tot 120 meters.

[5.
Koloniaal verslag van 1877.
Niet lang nadat ons gezag in de I'udungscho Hoven-

landen o]) eenigszina duurzamen voet geregeld was, wendde
men van uit Pangkallan Kotta Barna reedt pogingeu aan
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werden opgenomen. Toch komt die vorm oog in hoofdzaak
Overeen met dien in de XII Kotta Kampar. Blke der zes

negorijen (U) van bet landeohep heeft hare eigene penghoe-

om onder ons bestuur en onze bescherming te worden
opgenomen. Het duurde eehtef tot in 1H41 eer die :i:ni-

loe's, ook wel niniks genaamd, wier getal willekeurig
schijnt te zijn bepaald. Ieder hunner i s , VOOT liet aantal

zoeken eenig bepaald gevolg hadden. In't belang der han-

nunllien dat nam verkozen beeft, het eenige regtatreekacbe
hoofd; overigen! bestaan er sommige verschillen inderegti'n en verpllgtingen der verschillende penghoeloe's, voornamelijk wat betreft die der hoofdnegorij Kotta Baroe,

delshetrekkingen niet de hierbedoelde streek werd toen
overgegaan tot de aanstelling viin een «soedugar" VOOr

Pangkallan te Payakombo. In 1847 echter werden (verg.
het op bladz. 13 aaiiH'eteekende) de heniooijingen onzer
ambtenaren in do Padangsche Bovenlanden met de zoogenaamde oostelijke districten afgebroken, en eerst in
1859 kwam het tot nieuwe aanrakingen bij gelegenheid
van de straks bedoelde reis der commissie van inlandsehe
hoofden, welke ook Pangkallao Kotta Baroe bezooht.
Algemeen bleek hier de meening gevestigd te zijn,
dat het landschap reeds een deel uitmaakte van het
gouvernementsgebied, en als zoodanig WU het ook smns
door onze ambtenaren beschouwd. Zoo werden in 18(il
door den toenmaligen resident der Padangsche Bovenlanden heerendienstpligtigen uit de verschillende negorijen van Pangkallan opgeroepen om bij het passantenhuis in de hoofdnegorij Kotta Baroe den sluikhandel in
koffij tegen te gaan (1). In 18(i4 kwamen bijna al de
hoofden naar Fort de Koek, om aldaar ten overstaan van
's Gouvernements vertegenwoordiger een larashoofd te kiezen,
die vervolgens door den resident in zijne waardigheid bevestigd werd. Een jaar later werd Pangkallan bezocht
door den gouverneur van Sumatra's W e s t k u s t , die in de
hoofdnegorij Kotta Baroe eene vergadering hield met de
landshoofden, en daar toen zelfs het bedrag vaststelde van
de door de hoofden te hellen belastingen op den uit- eu
invoer der verschillende handelsartikelen. Bij al zulke gelegenheden verzuimden de hoofden nimmer om aan te
dringen op de vestiging van een Europeesch ambtenaar in
hun midden , tot wien zij zich konden wenden om raad en
voorlichting ter bevordering van de welvaart en ontwikkeling van hun land, welk verzoek zij in 1872 te Padang
kwamen herhalen en in 1875 ook overbragten aan
den resident der Padangsche Bovenlanden , toen deze
hun land bezocht. Ook de bevolking zelve wenschte,
zooals de hoofden verzekerden, onder ons regtstreeksch
bestuur te worden g e b r a g t , en deze maakten zich sterk dat
dan elk volwassen man een verpligten aanplant van minstens
>50 koffij boomen zou op zich nemen. Te gelijker tijd
ragten zij echter klagten in over de geringe mate van
otzag die de bevolking voor hen had. De resident beloofde
aan de verzamelde hoofden de belangen van bun land bij
de bevoegde autoriteit te zullen overbrengen en hen lateimet den uitslag te doen bekend worden.
Omtrent den toestand van land en volk valt het volgende
te zeggen.
De dun gezaaide bevolking van Pangkallan Kotta Baroe
(3609 zielen, waaronder 89(5 volwassen mannen) is, in 21
kampongs, uitsluitend gevestigd aan de oevers van de
Batang Ajer Mahi en hare zijrivieren, meestal in kleine
vlakten , ofschoon het algemeen karakter van het terrein zeer
heuvelachtig is. De woningen, gedeeltelijk uit boomschors
zamengesteld, zien er, even als in de Xll Kotta Kampar,
schier zonder uitzondering, vuil en haveloos uit. liet land
is doorsneden van beekjes en bergstroomen, die zich , behoudens eene enkele uitzondering, alle in de Batang Ajer
Mahi ontlasten (2).
De vorm van bestuur in Pangkallan Kotta Baroe heeft
in de laatste dertig jaren eenige wijzigingen ondergaan,
doordien langzamerhand enkele van onze instellingen daarin

(1) Tegenwoordig moet die sluikhandel weinig meer te beteekenen
hebben.
(2) Deze rivier, wier breedte gemiddeld 35 a 50 meters bedraagt,
ontspringt in de nabijheid van Baroe Goenoeng (gouvernementsondcrafdeeling Poeardatar), maar begint eerst op het grondgebied
van Pangkallan Kotta Baroe bevaarbaar te worden. Zy heelt dan
echter nog een sterk verval en op vele plaatsen komen stroomversnellingen voor, die alleen het gebruik van vlotten of van kleine
en zeer ondiepgaande sampans toelaten. Na hot gebied van Pangkallan Kotta Baroe, dat zjj in oostelijke rigting van het zuiden
naar het noorden doorsnijdt, verlaten te hebben, stort zy zich b[j
Moeara Mahi (XII Kotta Kampar) in de Batang Ajer Kampar
(Kampar-Kanan).

Hij de eerste aanrakingen

met (ais bestuur werd een

der penghoeloe's van die negorij, DATOK BMAS van de
soekoe Patapang, ons als hoofd van de geheele landstreek
aangewezen. Na de aanstelling in 1841 vaneen »SOedagar"

voor Pangkallan als» penghoeloe dagang " te Payakombo,
werden échter de Pangkallansche zaken voornamelijk niet

dezen behandeld, vooral sedert in 1846 door den resident der
Padangsche Bovenlanden die betrekking was opgedragen
aan zekeren DATOK PANDOKKO SlNDOBO, die spoedig vrij
veel invloed verkreeg oj) den g a n g van zaken in Pangkallan. Van dien tijd af of iets later schijnt de aanstelling
te dagteekenen van een penghoeloe kapala in elke negorij,
een door de hoofden gekozen persoon, tot wien de penghoeloe dagang zich bij voorkeur wendde in de gevallen
(lat er gouvernementsbevelen moesten worden ten uitvoer
gelegd. In de functien van penghoeloe dagang is niet
meer voorzien, sedert in 18(54 DATOK PANDOKKO SlNDOBO,
daartoe niet algemeene stemmen verkozen in plaats van
DATOK BKSAH, als eerste hoofd van Pangkallan Kotta
Baroe is opgetreden en als larashoofd van die streek door
het bestuur der Padangsche Bovenlanden erkend is g e worden.
De inkomsten, die de hoofden aan hun ambt ontleenen, zijn over het algemeen zeer onbeduidend en bepalen
zich meerendeels tot » thail a m a s " bij bet vereffenen van
geschillen, tot boeten bij overtredingen en misdrijven, en
tot kleine geschenken bij feestelijke gelegenheden. Alleen
in de hoofdnegorij Kotta Baroe wordt te hunnen behoeve
belasting op bijna alle handelsartikelen geheven, w a a r van de opbrengst, die voor de helft aan het larashoofd
ten goede komt en voor de wederhelft gelijkelijk wordt
verdeeld onder de twaalf penghoeloe's dier negorij, op
f 1Ö00 a f KiOO 'sjaars te schatten is. De meeste penghoeloe's
onderscheiden zich in niets van hunne onderhoorigen,
tegenover wie zij zich ook weinig laten gelden; de penghoeloe's kapala geven over het algemeen nog de meeste
blijken van ontwikkeling. Geen der hoofden echter kan
lezen of schrijven.
De bewoners van Pangkallan Kotta Baroe zijn grooten-

deels van Maleische afkomst, en hunne seden en gewoonten

leveren veel overeenkomst op met die in de Padangsche
Bovenlanden. Veiligheid van personen en goederen laat
onder hen weinig te wenschen over: diefstal is hoogst
zeldzaam, en in de laatste 40 jaren kwam slechts één
geval van moord voor, toen de schuldige nog bovendien
een vreemdeling was. De godsdienstpligten worden vrij
getrouw nagekomen. Te Kotta Baroe zijn een 70tal
badji'fl gevestigd , in de overige negorijen slechts .">; zij
houden zich allen met den handel bezig en geen hunner,
evenmin als iemand onder de geestelijkheid, staat bij de
menigte in bijzonder aanzien.
Omtrent de slavernij kan nagenoeg hetzelfde gezegd
worden als hierboven voor de XD Kotta Kampar is aangeteekend. In Kotta Baroe wordt het aantal onvrije lieden ,
bijna allen afstammelingen van vroegere pandelingen, geschat op l/4 der bevolking; in de andere negorijen is het
aantal echter veel geringer. Het nemen van nieuwe p a n delingen tot zekerheid van schuld komt niet meer of
althans hoogst zeldzaam voor; verkoop van slaven vindt
niet plaats.
Van den landbouw wordt in Pangkallan Kotta Baroe
minder werk gemaakt dan in de XII Kotta Kampar, inzonderheid in de hoofdnegorij. De rijstcultuur wordt daar met
zoo weinig zorg gedreven, dat zij niet eens genoeg voor
de behoefte oplevert, maar bijna dagelijks aanvoeren moeten plaats hebben uit de gouvernementslanden, hetgeen

(3) De namen dier negorijen zyn, gerangschikt naar de belangrijkheid van het zielental, Kotta Baroe, Goenoeng Malintang,
Kotta Alam, Tandjoeng Balik, Menggilang en Tandjoeng Paoe.
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in du overige negorijen alleen bij ilechte oogsten noodig
is. Ook 'li! Klappercultuur, waarvan de overige negorijen
althans voor eigen gebruik ili! noodige party teekken,
wordt in kotta Baroe schier geheel verwaarloosd. Koilij
wordt meestal alleen geplant om de bladeren te oogaten,
Niettegenstaande dit nadèellg moet werken op de vruchtl);i:irheid van d e i boom, hébben toch de meeste a a n plantingen een betrekkelijk gunstig aanzien, en wordt
een goede pr^js bedongen roor vruchten die voor dun uitvoer worden geoogst (omstreeks 30 pikols 'ajaars). Suikerriet, pinang- en vruohtboomen vindt men in alle k a m pongl) hier en daar wordt ook wat gambier en eenige
rameh verbouwdi welke laatste plant voornamelijk dient
tot liet vervaardigen van liet voor de viscimetten benoodigde touw.
Kveu als in de XII Kotta Kampar bezit de bevolking
geen ander vee dan karbouwen en geiten. Het aantal der
eersten wordt op 1200 stuks geschat en jaarlijks worden
er van J e hand gezet aan veehandelaren uit de Padangsche Bovenlanden.
Niettegenstaande de slechte gemeenschapswegen (te land
bestaan slechts enkele meerendeels moeijelijk begaanbare
voetpaden, en de voorname waterweg, de Mahi-rivier, heeft
ook zijne hinderpalen) is de bandelsheweging, vooral de
doorvoerhandel, uiterst levendig. Een groot deel der bewoners van Kotta Baroe vindt daarin een middel van b e staan. Aanzienlijke hoeveelheden rijst, uit de L Kotta
(Padangsche Bovenlanden) over land tot Kotta Baroe geb r a g t , worden van daar naar de oostelijke streken afgevoerd , waartoe een löOtal praauwen, elk ladende 10 a
20 pikols, gemiddeld eens in de drie weken heen en terug
de reis maken naar de V Kotta. Van daar keeren zij terug
met ladingen gedroogdeu visch, uit Siak afkomstig, die
dan van Kotta Baroe weder over laud naar de Padangsche
Bovenlanden gaan. Uitvoer van eigen producten uit P a n g kallan (voornamelijk dammar en was, en verder, in kleine
hoeveelheid, benzoïn , getah-pertjah en koffij) heeft, voor
zoover bekend, alleen naar de oostelijke streken plaats.
Voor eigen verbruik ontvangen de bewoners van P a n g kallan uit de Padangsche Bovenlanden, behalve groote
hoeveelheden rijst (bijna uitsluitend bestemd voor de behoefte
te Kotta Baroe), tabak, gambier en suiker, en uit de
oostelijke streken , langs den w e g der V Kotta, zout,
gedroogdeu visch, klappers, buskruid, lijnwaden, zijden
stollen , kramerijen en koperwerk. Vele van die artikelen,
maar in de eerste plaats zout en gedroogde visch, worden
verder in het gebeele landschap door kleinhandelaars gesleten , het zout naar de reden van f 6 per pikol.
Wat de in omloop zijnde munt betreft, bestaat dezelfde
toestand als in de XII Kotta Kampar.
Een paar malen zijn bij de bespreking van de a a n g e legenheden der XII Kotta Kampar ook de VI Kotta Gloegoer
genoemd. Omtrent dit landschap, aan den bovenloop der
Kampar-Kanan gelegen, is vermeld gevonden , dat de 6
negorijen, waaruit het bestaat (met name Gloegoer, Kotta
Tengah, Tandjoeng Djadjaran , Moeara Soengei, Lolo en
Kotta Pandjang), mede behooren tot het vijftigtal (zie vorig
verslag, bladz. 12), dat den 29sten Januarij 1859 te Moeara
Takoes in de XII Kotta den eed aflegde van onderwerping
en getrouwheid aan het Gouvernement (1).
I n 1875 trachtte de resident der Padangsche Bovenlanden , toen hij zich in een der naburige kampongs van
de XII Kotta Kampar bevond, eene ontmoeting met de
hoofden der VI Kotta Gloegoer te hebben, en rigtte daartoe een

schrijven

aan DATOK BESAR van Gloegoer. Die

ontmoeting vond echter niet plaats. De boodschapper kwam
t e r u g met het berigt, dat DATOB BESAR , alvorens aan
'sresidents oproeping te voldoen, de andere penghoeloe's

(1) Verder behoorden tot het 50tal, zoo als hooger gebleken
is, de 13 ncgorjjcn der XII Kotta Kampar en de 6 van Pangkallan
Kotta Baroe. Onder de overige 25 moeten begrepen z(jn 6 negorijen
uit het Rokkangebied, 10 uit de Tapongs en 9 van Kapoer nan
Sembilan. Voor deze laatste 19 negorijen kon de eedsafneming
overbodig heeten, omdat Kapoer nan Sembilan toen reeds sedert
jaren bjj de gouvernements-distrieten was opgenomen, en de verhouding tot de Tapongs geregeld was by het contract met Siak
dd. 1 Februarö 1858, waarbij die streek verklaard is ecne onderhoorigheid van Siak uit te maken.
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wilde vergaderen om gezamenlijk met hen op te komen.
Deze andere penghoeloe'l woonden echter zeer ver van elkander in de verschillende negorijen, zoodat niet opgegeven kon worden tegen welken dag zij zich in de XII lvotta
kam par bij den resident zoudon aanmelden. De resident
wachtte nog een paar dagen de mogelijke komst van de
Gloegoerscho hoofden af, maar deze lieten niets naders van
zich hoeren.
§ 5. Suma tra's

Westkust.

De politieke toestand van d i t gewest bleef bevredigend.
Ofschoon de in 1875 ingevoerde nieuwe regeling van het
regtswezen en de in 1876 daarop gevolgde afschaffing der
slavernij tot geene bezwaren hebben geleid, schijnt men
echter vrij algemeen de strafbepalingen terug te wenschen,
die vroeger op overtredingen van de adat gesteld waren
(zie hierover nader hoofdstuk F , § 1).
De invloed van het van gouvernementswege gegeven
inlandsch onderwijs op bet gehalte der inlandsche hoofden
wordt gezegd reeds duidelijk merkbaar te zijn. Aan 29
dezer hoofden werd, wegens hunne langdurige en trouwe
diensten, de zilveren of bronzen medaille toegekend.
Gedurende het afgeloopen jaar was de gezondheidstoestand
niet ongunstig. W e l vertoonden zich in de kuststreken en
in de Padangsche Bovenlanden cholera , koortsen en buikziekten , doch de offers, die deze ziekten eischten, waren
niet talrijk.
Overal mogt de bevolking zich verheugen in een g u n stigen padi-oogst, terwijl ook de opbrengst van andere
veldproducten geen reden tot klagen gaf. De koffijoogst
daarentegen was geringer dan in 1875. De landbouw breidt
zich meer en meer uit. Vooral is dit het geval in de residentie Tapanoeli en in de Zuidelijke afdeeling van P a d a n g ,
wat den aanleg van sawahs betreft. Ook de klapper-aanplantingen op de strandplaatsen nemen steeds in u i t g e strektheid toe. Hetzelfde kan gezegd worden van de tabakscultuur in de Padangsche Bovenlanden.
De maandelijksche stoomvaart van Padang op Atjeh
langs de noordelijke havens van dit gouvernement en eenige
Atjehsche kustplaatsen heeft tot dusver nog weinig bijgedragen tot ontwikkeling van den handel. De voornaamste
producten , die uit de eerstbedoelde havens worden uitgevoerd , zijn benzoïn en rotting. De benzoïn wordt wel is
waar nagenoeg uitsluitend per stoomboot afgeladen, maar de
rotting k a n , wegens hare geringe waarde, schier niet
voor stoomvervoer in aanmerking komen, wijl de talrijke
kleine kustpraauwen het artikel van de groeiplaatsen zelve
tot zeer geringe vracht regtstreeks te Padang aan wal
brengen , terwijl, bij aflading in stoomschepen, alleen het
lossen en het vervoer van de reede naar den wal op 40
cent per pikol komen te staan. W a t den handel op de Atjehsche havens betreft, kan hier verwezen worden naar het
aangeteekende op bladz. 10.
Uitbreiding van den Islam valt alleen in de residentie
Tapanoeli waar te nemen. Het aantal bedevaartgangers
naar Mekka neemt echter overal toe, hetgeen aan de verbetering der communicatie met Djeddah wordt toegeschreven. De pogingen, door de in dit gewest verblijf houdende
zendelingen tot verbreiding van het Christendom a a n g e wend , hadden onder de Mohammedanen weinig resultaten.
Gunstiger slaagden die pogingen in de niet onder ons regtstreeksch bestuur staande grenslanden (verg. bladz. 12).
Aan het voornemen om een oorlogschip naar Zuid-Nias
te zenden, ten einde met klem op te treden tegen eenige
strandkampongs die zich aan zeeroof en koppensnellen op
gouvernementsonderdanen hadden schuldig gemaakt (verg.
vorig verslag bladz. 14), is geen gevolg gegeven. Het
werd namelijk betwijfeld of de bewuste kampongs wel
onder bereik lagen van het scheepsgeschut, en daar een
vruchtelooze afloop der onderneming schadelijker gevolgen
kon hebben dan een voorloopig uitstel, besloot de Indische
Regering tot dit laatste, in afwachting dat de omstandigheden eene ruimere beschikking over militaire of maritieme krachten zouden toelaten. Een paar andere, meer
binnen 's lands gelegene kampongs in Zuid-Nias, tusschen
welke in 1874 (verg. het verslag van 1875, bladz. 15)
eene verzoening was tot stand gekomen , waren in den
laatsten tijd met elkander weder in bloedige twisten g e -

Byiagea C.
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raakt.

Daar

0806 der partijen , namelijk

de kampong

in den laatsten tijd de aanplant van koflij in sommige
afdeelingen nog al aanmerkelijk zijn toegenomen.
De handel is geheel in handen der vreemde o isterllngea.
De eigenlijke inheemsche bevolking laat zicb hiermede
niet i n , maar leeft van den landbouw of van hei verzamelen van boschpro lucten.
Met de verbetering en uitbreiding der wegen werd in

.Met heter gevolg trad liet hestnnr op tegen eene bende

koppenanellera uit Zuld-Nias, die zich tuaachen de kampongs
Batombabo en Madjai had geneateld en die streek zeer
onveilig maakte, liet mogt gelukken de bende, te verjagen, bij welke gelegenheid één der belhamels bij zijn

het afgeloopen jaar ijverig voortgegaan.
§ 8.

gewapend verzet gedood en één gevangen genomen werd.

In de gezindheid der bevolking jegens ons bestuur wordt
gaandeweg verbetering waargenomen.
De veiligheid van personen en goederen laat over bet
algemeen weinig te wenachen over. Het aantal misdrijven
wordt, in vergelijking met dat in andere streken, zelfs
uiterst gering genoemd.
Over bet gehalte der inlandsche hoofden wordt nog steeds
geklaagd. Ten gevolge van hunne weinige ontwikkeling
en meer n o g door de armoede, waarinde meesten hunner verkeeren, maken zij zich dikwijls schuldig aan kwade praktijken. Dit is voornamelijk het geval bij de uitoefening
der regtspraak, die aan ban is overgelaten, waarbij zij iiun
eigen belang niet zelden honger stellen dan hun regtsgevoel.
Hoewel de inlandsche bevolking van dit gewest als onverschillig op het punt van godsdienst wordt afgeschilderd,
staan echter de hadji's bij baar zeer in aanzien en worden
deze veelal van beerendiensten verschoon 1.
Naarmate de wegen, waaraan in de laatste jaren met
kracht is gearbeid, verbetering ondergaan, valt meer en
meer ook vooruitgang in den landbouw te bespeuren. De
rijstbouw werpt de gunstigste resultaten afin de afdeelingen
LalS en Ommelanden van Benkoelen. In Kauer bloeit de
kruid aagelteelt, die belangrijke voordeden oplevert en zich
thans ook over de afdeelingen Manna en Kroë heeft uitgebreid. Ook de teelt van andere gewassen, zoo als koffij,
gambier en tabak, neemt in omvang toe. Het gevolg
niervan is dat verhuizingen van gezeten beden naar andere
streken veel zeldzamer worden. Wel is de bloei va 1 de
koffljcultuur in Ampat Lawang (Palembang) eene aanleiding
voor den Benkoelees om voor eenigen tijd in die streek
zijne dienstea te gaan verhuren, doch van blijvende vestiging aldaar wordt weinig of niets meer vernomen. Alleen
in de afdeeling Pasoemah Oeloe Manna, waar weinig
verkeer bestaat en waar gebrek aan afvoerwegen de ontwikkeling van den landbouw belemmert, komen verhuizingen nog al eens voor.
De gezondheidstoestand in dit gewest was gedurende
bet afgeloopen jaar vrij gunstig.
§ 7.

Lampoiti/sche

districten.

De gezindheid der verschillende bestanddeelen van de
bevolking jegens bet bestuur liet niets te wenschen over.
Ook du hoornen, hoe naijverig overigens op bet behoud
van bun invloel, toonen in de besturende ambtenaren
vertrouwen te stellen. Gaf de veiligheid van personen geen
stof ti>t klagen, menigvuldig waren de klagten over diefstal, terwijl de opsporing der daders, tengevolge van de
gebrekkige werking der inlandsche politie, veelal vruchteloos bleef. Het gehalte der Inlandsche hoofden is nog
steels met te roemen. Vooral in de afdeeling Semangka
staan zij op een lagen trap van ontwikkeling. Vier hunner
werden in bet afgeloopen j a a r weder door den proatin-raad
wegens ongeoorloofde praktijken veroordeeld.
' h er 't algemeen ia de Lamponger weinig streng in
bet vervullen zijner godsdienstpligten. De adat des lands
wordt in den regel bij huwelijken, feesten, boedelscheidingen enz. meer opgevolgd dan de voorschriften vanden

Koran.
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De gezondheidstoestand was in het afgeloopen jaar niet
gunstig. Cholera en andere ziekten eüwbten vele offers.
Hoewel schier allerwegen ruime, gelegenheid bestaat
tot uitbreiding van den landbouw, Is in dien tak van
bedr|jf toch weinig vooruitgang merkbaar. Alleen moet

Botohoai, zich te weer stelde toen de controleur, vergezeld
van lieden van de tegenpartij, In aantogt was om andermaiil eene minnelijke Bchlkkipg te beproeven, oordeelde
die ambtenaar bat raadxaam zijne pogingen op te geveu.
Alvorens onzerzijds tot middAlfli van geweld do toevlugt
werd genomen, zou hst bestuur trachten dooi' tusschenkomst
van Inlandsche Eendelingen met Botohoai in wanrwldpg te
komen om de geschillen te vereffenen,

| 6. Beukoeb'ii.
In het afgeloopen jaar werd de rust in dit gewest niet
verstoord.

Tweede Kamer. 17

2.]

Palembang.

Over 't algemeen luiden de berigten uit dit gewest
gunstig. Rust en orde werden in bet afgeloopen jaar nergens
verstoord, maar daarentegen werden overal blijken van tevredenheid en van vertrouwen in bet bestuur opgemerkt. De
veiligheid van personen en goederen neemt steeds toe.
Slechts zelden gebeurt het, dat misdadigers hunne geregte
straf ontgaan.
Het gehalte der inlan Ische hoofden wordt gezegd in den
laatsten tijd te zijn verbeterd, hetgeen voor een groot deel
wordt toegeschreven aan de betere regelingen de (onlangs
tot stand gekomen) vermindering der heerendiensten, die
vroeger eene bron van knevelanjen opleverden. Aan verscheidene boüflen werden, als belooning voor langdurige
en trouwe diensten, doelmatige geschenken uitgereikt.
Verdienstelijke nasirah's (distrlctshoofden), door bet Gouvernement met den titel van paugeran vereerd, zullen
voortaan, als onderscheidingsteeken aan dienhuogerentitel
verbonden, een rottingstok voeren met gouden k n o p ,
voorzien van 's Rijks wapen.
Even als in 1875 werden weder uit verscheidene m a r g a ' s ,
waar bet ambt van pasirah was opengevallen , verzoeken
van de doessonboof ien en hunne onderboorigen ontvangen,
om regtstreeks onder het bestuur der Buropesche ambtenaren te worden gebragt. Waar de omstandigheden het
mogelijk maakten, werd aan dien volkswenscii voldaan.
De gunstige toestand, waarin de afdeeling Ra was verkeert
sedert het margabestuur daar werd opgeheven (zie vorig
verslag bladz. 15), heeft doen zien dat deze maatregel goeie
gevolgen oplevert. Waar de wensch geuit werd om zelfstandige doessona te mogen vormen, werd steeds als motief
aangevoerd: » op lat h 't ons welga . even als die van Rawas".
In de Sindangstreken, waar in 1S7Ö, bij liet verzet van
den Bsnkoeleschen muiteling BBRXIAT, verscheidene hoofden
nog eene dubbelzinnige rol speel len, blijkt, saiert de
plaatsing van een controleur aldaar, het vertrouwen op
ons bestuur gaandeweg toe te nemen. Althans een der
bedoelde hoofden, de pasirah van Oedjong Panas, die
slechts wegens gebrek aan wettige bewijzen niet geregtehjk
vervolgd was, vond bij de andere hoofden en bij de bc
volking geen steun meer eo vroeg uit eigen beweging
zijn ontslag.
Aan de verbetering der middelen van verkeer werd in
bet afgeloopen jaar weder Ijverig gewerkt. De gezamenlijke
lengte der wegen, vo.a- karrentransport geschikt, bedraagt
thans reeds ongeveer 350 palen. Met het beter bevaarbaar
maken der waterwegen werd bij bet invallen van den
oostmoesson van 1.S7(> een begin g e m a a k t , en weldra zullen
op de Lematang-, Sfoesl-, Ogan- en Rawasrlvieren de belangrijkste belemmeringen voor de scheepvaart uit den weg
zijn geruimd.
De vergemakkelijking va:i bet verkeer zal niet nalaten
ook g u n s t i g t ' werken op de ontwikkeling v a n d e n l a n l bouw. Geb.ek aan rijst is in dit gewest eene bijna ongekende zaak. In die streken, waar de padi op minder ruime
schaal worit verbouwd, leveren doorgaans andere cultures
aan de bevolking genoeg verdiensten op, om haar in staat
te stellen rijst te knopen. Vooral belooft de toenemende
aanplant van kofflj aanzienlijke voordoelen. In de Pasoemahlanden O. a., met eene bevolking van omstreeks 17 !>')()
zielen, waar in 1873 de eerst- komjoogatverkregen werd.
beeft de verkoop van dit product in bet afgeloopen j a a r
aan de bevolking reeds ongeveer 3 ton goudfl opgohragt.
Ook de handel neemt voortdurend in belangrijkhei 1 toe.
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Op de hoofdplaats, en zelfs op verscheidene plaateen la
de binnenlanden, worden vele Inlenden gevonden die
uitgebreide handelsbetrekkingen hebben met Singapore,
Oheribon , Pantam en de Lampongsohe dittrioten. In Julij jl.
is de gesubsidieerde maanfclykschestoomvaartvan Batavia
op Palembang uitgebreid tol Djambi en is ook de vaart
tnssohon Palembangen Muntok(Banke) soodaniggeregeld,
dat Palembang feitelijk eene veertiendaagsebe stoomge-
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van het Europeesch bestuur 0111 aan dit geschil een einde
Ie maken, hebben nog geen gunstig gevolg gehad.
De in het vorig verslag (bhidz. l(i en 1<>(>) besproken
overneming door het Gouvernement van het regt tot belastinghefling in sommige rijkjes uit de handen der vorsten , heeft geene aanleiding tot moeijelijkbeden gegeven;
evenmin de inning dier belastingen zelve; de uitkomsten
voor 'slanda kas over liet eerste jaar (1870) zijn mede niet

meenaehap mei Java heeft verkregen. De vrees voor eene

onbevredigend geweest. Sedert I Januarij I877 zijn ook de

mogelijke verplaatsing van den handel tusseben Palembang

door de vorsten van Serdang en Langkat geheven wordende belastingen aan het Gouvernement overgedragen
(zie over een en ander hoofdstuk M). Wat het laatstgenoemde rijk betreft, bleef van de overdragt vooralsnog
uitgesloten liet district Temiang (Tamian), waar het Europeesch gezag nog te weinig bekend was. Vooral ton opzigte
van Langkat wor.lt, ook uit een staatkundig oogp u n t , veel goe Is van den genomen maatregel verwacht.
Werd toch hierboven reeds gezegd, dat in Langkat de
verhouding van de rijksgrooten tot den vorst veel te
wenschen overliet, de oorzaak hiervan moet voornamelijk
gezocht worden in het slechte financieel beheer van laatstgenoemde. De hoofden kregen slechts weinig in handen
van het hun toekomend aandeel in de belastingen en pachten
(verg. het verslag van 1874, bladz. 17) en verkeerden ten
gevolge daarvan in eene ontevreden stemming. Thans
evenwel, nu die hoofden hetgeen hun toekomt r e g t streeks van het Gouvernement ontvang-en, zullen — naar
verwacht wordt — hunne grieven grootendeels worden
weggenomen.
De veiligheid van personen en goederen liet, buiten de
onder ons regtstreeksch gezag staande gedeelten van dit
gewest in het afgeloopen en in het begin van dit jaar
veel te wenschen over.
Voornamelijk op de talrijke Europesche landbouw-or.dernemingen in Deli en Langkat werden herhaaldelijk door
gewapende benden rooftogten ondernomen, die door het
snelle verdwijnen der boosdoeners en de weinige voortvarendheid van de politie der vorsten imnalal ongestraft
bleven. Zoo werd in de maa d Augustus 187(5 de onderneming Soengei Tawar aan de Babalan-rivier in Langkat (2)
aangevallen door aldaar als boschkappers in dienst zijnde
Gajoes (verg. bladz. 11); de administrateur werd verwond
en zijn huis in brand gestoken. In September werd eene
onderneming aan de Bingeyrivier (3), op */« u u r afstands
van Timbang Langkat (Boven-Langkat), door Gajoes a a n gevallen , terwijl een Europeesch opziener docdelijk, en
eenige koelies minder gevaarlijk gewond werden; hier
namen de roovers al het aanwezige geld mede. Ongeveer
hetzelfde had een dag later plaats op etnc niet ver van
daar gelegen onderneming aan de Kwalla Bergoemit (4).
In October werd eene plantage te Soengei Diski onder
Hamperan-Perak (Deli) (5) overvallen , doch ditmaal niet
door Gajoes alleen , maar ook door Battaka en voornamelijk door Maleijers der naburige kampong Sialang Moeda.
De vrouw van den ondernemer en twee zijner kinderen werden gedood; bij zelf en een ander huisgenoot
zwaar gewond. De laatste stierf eene maand later aan de
bekomen wonden. Ook hier werd geplunderd. In zeer
korten tijd gelukte het der politie de daders van dezen
aanslag in handen te krijgen (6).

on Java naar Singapore zal hierdoor kunnen verminderen.
De gezondheidstoestand liet ook in 1870, even als in het
voorafgegane j a a r , nog al te wenschen over. Cholera,
koortsen en inn/.elen heerschten hier en daar epidemisch.
De toestand In Djambi wordt gezegd veel verbeterd te
zijn sedert aldaar een burgerlijk ambtenaar niet de betrekking van politiek agent is Belast (verg. vorig verslag
bladz. ló). De bevolking in de binnenlanden van Djambi
zou, volgens geruchten, zeer verlangend zijn om onder

regtatreeksch gouvernementsgezag te komen, daar het
sultanshestuur hier verre van bemind moet zijn.
In het begin van dit jaar zijn die binnenlanden bezocht
door een Europeaan — de luitenant ter zee S c i i o t w
SANTVOOHT — die aan het hoofd staat van de wetenschappelijke expeditie, door het Aardrijkskundig Genootschap
uitgerust (verg. hoofdstuk M , afd. II). Van de 1'adangsche
Bovenlanden komende, is die zeeofficier langs de Djambirivier naar de hoofdplaats Djambi gereisd, en heeft overal
de noodige bescherming van de hoofden ondervonden.
§ 9.

Sumatra's

Oostkust.

In de onder ons regtstreeksch gezag staande gedeelten
van dit gewest — het eiland Bengkalis en de hoofdplaats
Laboean Batoe — werden orde en rust niet verstoord. Ook
bleef de verhouding van den sultan van Siak en onderboorigbeden jegens het Gouvernement in het afgeloopen
jaar zeer bevredigend. Getrouw aan de met hem aangegane overeenkomsten , g i n g deze vorst voort in mceijelijke gevallen den raad van 'sGouvemements vertegenwoordiger in te winnen en op te volgen, hetgeen o. a.
in het afgeloopen jaar het geval was bij de beëindiging
der geschillen met Kotta Intan (zie bladz. 12) (1). In
Assaban bleef de toestand mede gunstig. Over het voorloopig bestuur, dat onder de leiding van den controleur
te Tandjoiig Balei aan de leden van de karapatan is opgedragen , viel niet te klagen. De gewezen vorst en diens
broeder, wier gezindheid het bij voortduring onraadzaam
deed achten hen uit hunne ballingschap (in de residentie
Riouw) te ontslaan, hebben hun aanhang in de boven.anden van Assaban bijna geheel verloren , terwijl die in
. e benedenlanden ook zeer verminderd is.
Het bestuur der vorsten van Deli en Langkat wordt
zwak en magteloos genoemd. De sultan van Deli wil wel
bet goede, maar is j o n g , onervaren en daarbij zwak van
gestel; bij den pangeran van Langkat begint zich de
invloed van den ouderdom te doen gelden. Beiden ondervinden veel tegenwerking bij hunne onderhoorige hoofden
en het ontbreekt hun aan de noodige energie om hun
g e z a g te doen gelden.
Een en ander bleek vooral bij de (straks nader te bespreken) ongeregeldheden, die in het afgeloopen jaar in
hunne rijken plaats grepen, en heeft ten gevolge gehad
dat het Europeesch bestuur aldaar tijdelijk versterkt is
moeten worden door de plaatsing van een controleur in
Boven-Deli en van een ambtenaar van denzelfden r a n g in
de bovenstreken van Langkat. Ook werd den resident
vrijgelaten tot versterking der gouvernementspolitie zoodanige tijdelijke maatregelen te nemen, als hij, ondanks
de bij vernieuwing in te roepen krachtige medewerking
der vorsten, onvermijdelijk zou achten.
Sedert jaren is tusschen de vorsten van Deli en Serdang
een geschil hangende over het landschap Senembab, waarop
beiden regten nieenen te kunnen doen gelden. De pogingen
(1) Toen de bestuurders van Kotta Intan formeel in onderwerping waren gekomen, is de obscrvatiepost te Kassikan (Tapongs)
— verg. vorig verslag, bladz. 18 — ingetrokken. Wegens gemis
aan vervoermiddelen op de Siakrivier duurde liet eeliter nog tot
2 December eer het detachement te Deli was teruggekeerd.

De korte opeenvolging van deze roof- en moordtooneelen
deed aanvankelijk het vermoeden rijzen dat hooggeplaatste
hoofden , vooral de datoe van Soenggal, hierbij de hand
in het spel hadden. Dit vermoeden bleek echter ongegrond
(2) Toebehoorende aan de heeren VAX DEB SLVYS C. S.
(3)

„

„

„

(4)

„

„ den

(5)

„

„

„

„

PEIJER en vox

GÜLICH.

heer BAUD.
„

LÜIIMAXN.

(G) '/.ca hunner (4 linttaks en 2 Maleijers) s f l sedert door de
rapat van Deli ter dood veroordeeld, 6 anderen werden gestraft
met dwangarbeid, terwijl het kamponghoofd van Sialang Moeda,
wiens n.cdepligtigheid niet kon bewezen worden, doch die de
meest laakbare onverschilligheid had aan den dag gelegd, uit zijne
betrekking ontslagen en voor drie jaren uit de residentie Sumatra'a
Oostkust verbannen werd. De hoofdschuldige, zekere RADJAL,
stierf in de gevangenis. De doodvonnissen zijn in Maart jl. te
Laboean Deli voltrokken.
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te rijn. Althans wat de drie laatstbedoelde aanvallen
betreft,
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Terwijl zoowel de pangeran van Langkat als de Tamian-

kwam later aan het licht dat zij hadden plaats

hoofden het hunne deden om dergelijke invallen teilen te

«vonden onder aanvoering van zekeren I'AMÜ.IMA BBLAN,
een l)ij ile Battakacbe bevolking van Boven-Langkat zeer

gaan, werden ook onzerzijds maatregelen genomen om de
noordelijke grens der residentie Bumatra's Oostkust tegen
aanrandingen te beveiligen. Daartoe werd in het laatst

gevreesde (iajoe, die vroeger herhaaldelijk rlie streken onveilig had g e m a a k t , en die thans een aantal zijner landgenooten , vroeger hij de ondernemen in dienst , doeh na
liet gebeurde aan de Babalanrivier ontslagen, om zich verzameld hal. Dat SEI.AX aan de straks bedoel Ie aanvallen
niet onschuldig was, bleek onder anderen uit het terugvinden van verschillende te Boengei Diski geroofde voorwerpen , toen in November zijne in der haast verlaten versterking
te Si Oemnih Oempib, op 10 uren afirtandsvan Timbang
Langkat (1), door eene afdeeling van onze troepen zonder
strijd genomen werd.
\Vas in de eerste plaats roofcucht de oorzaak dezer ongeregeldheden , het kan niet ontkend worden dat eene minder goede behandeling van het werkvolk door vele Euro-

peeebe planters daartoe mede aanleiding heeft gegeven. Aan
sommige der aanvallen toch werd door op de ondernemingen werkzame koelies , Chinesche zoowel als inlandsche ,
deelgenomen, en men vernam al spoedig dat deze lieden
daartoe waren overgegaan uit wraakzucht wegens ondervonden mishandelingen.
In December jl. wer 1 een regter-comrnissaris uit den
raad van justitie te Batavia, vergezeld van een ambtenaar
van het openbaar ministerie en een tolk voor de Chinesche
t a a l , naar Deli gezonden om een onderzoek in te stellen
naar de tegen sommige planters ingehragte klagten wegens
mishandeling van hun werkvolk. Eenige dier klagten
werden gegrond bevonden, weshalve de Europesche a d ministrateur eener onderneming voorloopig in hechtenis
werd gesteld en tegen drie andere Europesche administrateurs of opzieners (door den raad van justitie te Batavia)
regtsingan^' verleend werd met bevel tot dagvaarding
in persoon. Eersthedoelde heeft zich echter aan verdere
vervolging onttrokken door van het stoomschip, dat
hem naar Batavia vervoerde, in zee te springen, waar
hij den dood vond. In 't laatst van Februarij jl. is de
bedoelde regterlijke commissie uit Deli naar Batavia t e ruggekeerd.
Intusschen hebben in de twee eerste maanden van dit
jaar zich weder eenige ongeregeldheden van den boven
omschreven aard voorgedaan, zoowel in Langkat als in
Deli en Serdang. In laatstgenoemd rijk schijnen zich de
ongeregeldheden slechts tot ééne onderneming bepaald te
hebben, zoodat een derwaarts gezonden detachement militairen reeds binnen weinige dagen kon terugkeeren. In
Deli daarentegen kwamen (in Februarij) herhaaldelijk nachtelijke rooverijen en aanrandingen voor, niet alleen op de
landelijke ondernemingen , maar ook bij kleinhandelaren
en andere ingezetenen. De daders waren schier uitsluitend
weggeloopen of ontslagen Chinesche koelies, die nu op die
wijze in hun onderhoud trachtten te voorzien. Aan de doeltrelFende maatregelen , die genomen werden, scheen het
te danken dat al spoedig van dergelijke voorvallen niet
meer gehoord werd. Niet alleen werd een geregelde militaire patrouilledienst in het leven geroepen, maar ook
werden door het plaatselijk bestuur, met goedkeuring van
den sultan, verschillende verbodsbepalingen uitgevaardigd,
ten einde het rondzwerven van gewapend volk te beletten,
tot handhaving van welke bepalingen de medewerking deiplanters werd ingeroepen ; ook werden hier en daar wachthuizen opgerigt en voor het betrekken daarvan gardoediensten georganiseerd.
In I.angkat, waar in de eerste maanden van 1877 een
paar Europesche nederzettingen digt bij het Tamiangebied
werden afgeloopen, bleek daarin voornamelijk de hand te
hebben gehad kwaad volk uit de naburige, ons nog vijandige Atjebsche staatjes Modjopahit en Langsar, die nu
ook van zich begonnen te laten hooren naarmate ons gezag op Atjeh's oostkust zich verder was gaan uitstrekken,
en uitgeweken ontevredenen van de in onderwerping gekomen landschappen hunne toevlugt hier waren komen
zoeken.

(1) Hier en op eenige andere plaatsen in Langkat was, tot geruststelling der ondernemers, eenige militaire magt uit Deli gestationeerd geworden.

van Maart eene compagnie infanterie te Salahadji in bezetting gelegd, OOk om aan de (lajoehoofden, die in den

butsten tijd teekenen van toenadering hadden gegeven
(/.ie u l a d z . l l ) , steun te verleei en tegen op hen werkende
schadelijke Atjehsclie invloeden. Met wolk gevolg sedert

tegen Modjopahit en Langsar Isopgotreden, Es reeds medegedeeld oj) bladz. 10.
Afgescheiden van een en ander is de Indische Begering
op maatregelen bedacht om de rust en de orde in de
adsistent-residentie Deli blijvend te verzekeren. Om zich

een juist denkbeeld te kunnen vormen van hetgeen tot
bevordering van een goeden gan^r van zaken aldaar wordt
vereischt , heeft zij het raadzaam geoordeeld deswege een
plaatselijk onderzoek te doen instellen door den dej.artements-chef, tot wiens werkkring de verschillende aangelegenheden, welke daarbij in beschouwing komen, hoofdzakelijk behooren. Mitsdien heeft zich in April jl. de
directeur van binnenlandsch bestuur naar Bumatra's Oostkust begeven, vergezeld van een adsistent-resident. Ook
de Regering hier te lande heeft niet nagelaten harerzijds aan
de Indische Regering eenige beschouwingen te onderwerpen
nopens de voorzieningen die in de eerste plaats schijnen
in aanmerking te moeten komen om in deze zich zoosnel
ontwikkelende streken eene betere orde van zaken in het
leven te roepen.
Tot verdere kenschetsing van den algeineenen toestand
dezer residentie in bet afgeloopen jaar wordt nog het volgende aongeteekend.
De gezondheidstoestand liet veel te wenschen over en
was in de zuidelijk gelegen streken bepaald ongunstig.
Vele sterfgevallen kwamen voor, ten gevolge van p o k ziekte, cholera en buikaandoeningen. De oogst mislukte
voor een groot deel, en daar de bevolking zich dientengevolge met minder gezond voedsel moest behelpen,' was dit
mede eene oorzaak van vele ziektegevallen.
In den landbouw der inlandsche bevolking wordt langzamerhand verbetering waargenomen. Vooral in de zuidelijke streken begint men zich met meer kracht daarop toe
te leggen, waartoe de uitgestrekte woeste gronden aldaar
ruimscbcots de gelegenheid aanbieden.
De Europesche landbouw-industrie (waarover meer uitvoerig in hoofdstuk O , afd. 1, § 2) breidt zich hoe langer
zoo meer uit. Bepaalde deze zich vroeger slechts tot Deli,
Langkat en Serdang, zeer onlangs is ook op het eiland
Bengkalis een Europeaan begonnen woeste gronden te
ontginnen voor den aanplant van tabak.
Van de hoofdplaats Bengkalis wordt gezegd dat ook daar
eene snelle ontwikkeling valt waar te nemen. De Chinesche
bevolking neemt er gestadig toe; handelaren en handwerkslieden vinden er een goed middel van bestaan. In
de Chinesche k a m p . waar tot voor eenige maanden nog
alleen houten, met atappen gedekte buizen stonden, verrijzen hier en daar groote steenen gebouwen met p a n nen gedekt, waarin druk handel wordt gedreven in alle
mogelijke Europesche artikelen, die bijna dagelijks uit
Singapore en Malakka met tongkangs (groote Chinesche
praauwen) worden aangevoerd. Ook hebben er zich, korten tijd geleden, eenige Klingalezen gevestigd, die een
aanzienlijken handel drijven in lijnwaden en kieedinjrstukken, waarvan door de inlandsche bevolking een ruim
gebruik wordt gemaakt. Het meerendeel der inlandsche
bevolking van het eiland legt zich, zoo als reeds vroeger
is medegedeeld (zie o. a. vorig verslag, bladz. 87, noot 2 ) ,
voornamelijk op de vischvangst toe; thans wordt echter
gemeld dat een in de bosscben van het eiland wonende
volkstam groote geneigdheid voor den landbouw betoont,
en volgens het oordeel van den resident is het te v e r wachten dat Europesche ondernemers, die zich op B e n g kalis mogten komen vestigen, van dien volkstam goede
diensten kunnen trekken.
Dat ook in de afdeeling Deli, dank zij ('UT Europesche
landbouwnijverheid, de bloei toeneemt, kan onder anderen
afgeleid worden uit de stijging der belastingen. W a t het
landschap Deli betreft, kan bier verwezen worden naar
het verslag van 1875, bladz. 18; maar ook in Langkat en
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Serdang was de toeneming in de laatste jaren opvallend.
ZIKI waren de inkomsteu van Langkat, in 1872 slechte

bedragende | 3 5 0 0 , in I87f. gestegen tol | 1«r>or>, terwijl
de gezamenlijke middelen In Serdang, die bij «lis vorige
verpachting | 4300 opbragten, hij de laatste door bet
ailandsch bestuur gehouden verpachting werden afgestaan
voor | 14260. Welke reeda aanvankelijk de resultaten
zijn, nu <le heffing berust l>ij bet Gouvernement, wordt
aangetoond in hoofdstuk M.
In eigenlijk Biak vindt men vooralsnog geene andere
Europesche nijverheid dan de in 1875 in werlunggekomen
tin-onderneming in de Tapongs, welke in vollen gang ia
en goede resultaten belooft (zie daarover meer in hoofdstuk O , afd. \l). Wel is de sultan van Biak eenigejaren
geleden (verg. het versla"; van 1872, bladz. 11) in onderhandeling geweest nopens den afstand van een drietal
peroeelen voor den landbouw, maar deze onderhandelingen
zijn om verschillende redenen buiten gevolg gebleven,
ten deele ook doordien de a a n v r a g e n , terwijl de contracten

bij bet Indisch Bestuur (welks voorafgaande goedkeuring
daarop vereiacht werd) in behandeling waren, reeds in
andere rijkjes ter Suinatra's Oostkust (waar alleen de voorafgaande toestemming van den resident ooodig was) e r i n

geslaagd waren. gronden ter ontginning te verkrijgen. In
Januarij j l . beeft echter de Indische Begering eene beschikking genomen, waardoor aan de particuliere nijverheid
ook in Siak een gemakkelijker toegang zal worden verschaft. Voor de door den sultan te sluiten landbouwovereenkomsten is namelijk een model (1) vastgesteld, en de
contracten, die daarmede in overeenstemming zijn, zullen
voortaan, in plaats van door de Indische Regering zelf, door
den resident kunnen worden goedgekeurd. Ter verkrijging
eener gewenschte eenheid is tevens bepaald, dat dit model
ook door de overige vorsten ter Sumatra's Oostkust zal
moeten worden opgevolgd, zoodat de resident aan contracten,
die daarvan afwijken , zijne goedkeuring zal hebben te onthouden.
Door de drukke stoomgemeenschap, die voor een groot
deel met schepen onder Engelsche vlag tusschen deze
residentie en J a v a , Riouw, Singapore en Penang onderhouden wordt, neemt het handelsverkeer steeds in belangrijkheid toe. Over eene nieuwe dienstregeling sedert Februarij jl. van de gesubsidieerde pakketvaart langs deze
residentie zie men hoofdstuk «f, afd. VII.
§ 10. Riouw en ondcrhoor'vjheden.
De toestand dezer residentie was in het afgeloopen jaar
vrij bevredigend.
Door welwillende medewerking van de autoriteiten te
Singapore gelukte het de hoofdaanleggers van de op het
eiland Koendocr (afdeeling Karimon) gepleegde ongeregeldheden (zie vorig verslag bladz. 18) in handen te krijgen.
Zij werden voor den residentieraad te Riouw teregtgesteld,
met dit gevolg dat één hunner tot dwangarbeid buiten
den ketting en negen ter dood werden veroordeeld.
Behoudens eenige roofpartijen op de eilanden Bintang
en Secgarang bleef verder de rust ongestoord.
De goede verstandhouding die in 1875 tusschen den
sultan en den onderkoning scheen ontstaan te zijn, moet
in het afgeloopen jaar weder voor de vroegere verwijdering
hebben plaats gemaakt. De sultan schijnt zijn wantrouwen
jegens den onderkoning niet te kunnen overwinnen. De
voornaamste oorzaak der verwijdering blijft steeds liet landschap Mandah, dat omstreeks 1784 door den toenmaligen
Boetan van Indragiri aan een der voorvaders van dan onderkoning werd afgestaan, doch waarop de sultan van Lingga
niettemin beweert souvereiniteitsregten te kunnen doen
gelden. Alhoewel deze aangelegenheid VOOl inmenging van
onze zijde minder vatbaar is, zou de resident toch trachten
bij eene voorgenomen reis naar L i n g g a , door minnelijke
besprek i n g , partijen tot meerdere to'nadering te bewegen.
In Juli] en Augustus 187'i hield de resident zich, met
bef gouvemementastoomschip TtUgraaf, gedurende eenige
weinige dagen op in de sedert 1871 niet bezochte afdeeling
Poeloe Toedjoe, doch wegens ongunstig weder moest hij
zijne inspectie bepalen tot Groof-Tambelan en Siantan, een
(1)

Zie ilc Jnnisrlir Courant van 30 Januari) 1877.
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steil uit /.ee oprijzende rotsen, geheel en al begroeid. Voor
eene a n d e r e t e e k d a n die van k l a p p e r * , a r e n g - en sago| boomen is de g r o n d e c h t e r n i e t g e s c h i k t . Bijaldien de

afvoer niet zooveel bezwaar opleverde, zouden uitmuntende
houtsoorten

voor huis- en scheepsbouw van daar kunnen

verkregen worden. De gezamenlijke bevolking der Tambelan-groep bedraagt ruim looo zielen, waarvan bet meerendeel, ofschoon ook op de kleinere eilanden klapper-en areng*
tuinen bezittende, Groot-Tambelan bewoont. In de laatste
jaren hebben zich echter, daar de vrees voor zeeroovers
geweken i s , enkele gezinnen voor goed op de kleinere
eilanden nedergezet. De producten (klapperolie en areng-

suiker) worden door de eigenaren, met op de Anambae*
eilanden gebouwde vaartuigen, hoofdzakelijk uitgevoerd
naar Mampawa (Iiorneo's Westkust), waar zij zich van
rijst, zout en lijnwaden voorzien. Het aantal dergenen die
hun bestaan in de vischvangst zoeken, is in den laatsten
tijd, door verhuizing naar de noordelijk gelegen Natoenaeilanden, zeer verminderd.
Op de Anambas-eilanden neemt de inlandsebe (Maleische)
bevolking, thans nog ruim 1300 zielen bedragende, in
aantal af zonder dat hiervoor eene oorzaak is op te geven;
het getal Chinezen daarentegen vermeerdert: in 1871 waren
er 112, thans 300, allen op Siantan gevestigd. Naar de
overige eilanden, waar enkele Maleijers, even als op de
Tambelan-groep, klapper- enareng-aanplantingen bezitten,
en waar hier en daar ook sagotuinen worden aangetroffen ,
begeven de Chinezen zich alleen tot het drijven van handel
en het opkoopen van producten. Vele inlanders vinden hun
bestaan in het inzamelen van zeevoortbrengselen, die in
menigte aanwezig zijn. De verhouding tusschen Chinezen
en Maleijers is naar wensch ; de laatsten hebben zeer veel
voordeel van de Chinezen, die onmiddellijk de door de inlandsebe bevolking verzamelde producten inkoopen en haar
altijd van bet noodige weten te voorzien. Toch worden
onder de inlanders weinig sporen van welvaart aangetroffen.
De door hen aan den onderkoning van Riouw verschuldigde hassil bedraagt op de Anambas-eilanden 1 dollar per
gezin ; op de Tambelan-groep iets meer. De Chinezen betalen f 4 per gezin en f 2 per ongehuwd man. Over 't algemeen is de gezondheidstoestand op de hierbedoelde eilanden niet gunstig wegens het voortdurend heerschen van

koortsen.
In de overige gedeelten der residentie werd in het afgeloopen jaar weinig van ziekten vernomen.
Ook de afloop van den oogst kon in de verschillende
afdeelingen bevredigend genoemd wordeu. Sago werd vooral
in de afdeeling Lingga overvloedig gewonnen en leverde
een belangrijk artikel van uitvoer op. De peper-en ga in bierproductie neemt steeds toe. Nieuwe tuinen verrijzen allerwegen ; voor hunne ontginning en bearbeiding worden door
de ondernemers, meestal Chinezen, in grooten getale. Chinesche koelies uit den vreemde ontboden. De sultan gaat
steeds voort proeven te doen nemen met het aanleggen van
sawahs en waterleidingen op Lingga. Het afgeloopen jaar
was daarvoor niet zeer g u n s t i g , ten gevolge van eene
ziekte onder het van Buitenzorg ingevoerde ploegvee,
waarvan een groot gedeelte bezweek.
Uitbreiding van den Islam valt in deze residentie niet
op te merken. Ook het aantal hadji's neemt nagenoeg niet
toe. De meesten dezer zijn leden der vorstelijke familie.
De overige Mohammedanen zijn hier over het algemeen
te arm om de kosten, aan den pelgrimstogt verbonden,
te bestrijden.
De belangstelling in het onderwijs is bij den sultan en
zijne rijkagrooten nog zeer gering. De door het Gouvernement in 1874 te Tand jong Pinang geopende inlandsebe
school wordt dan ook bijna uitsluitend bezocht door zonen
en naastbestaanden van inlanders die zich in gouvernementsdieusf, bevinden.
In het tot Lingga lehoorende gebied op den vasten wal van
Sumatra bepaal Ie zich onze bestuursbemoeijenis hoofdzakelijk tot een bezoek, dat in April 187G de controleur van
Lingga aan Indragiri bragt, en tot de bekrachtiging der
optreding van een nieuwen bestuurder over dat rijk, toen
in Mei 187(5 de hoogbejaarde soetan, radja SAID . en kort
daarop ook diens oudste zoon , radja IS.MAEL, overleden was.
' De bedoelde reis in April heeft minder opgeleverd dan
verwacht werd, daar de lage waterstand van de Indragiri-
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rivier den controleur verhinderde verder dan tot Rengat
te komen, waar hij een onderhoud luid met genoemden
radja ISMAKI.. Zoowel nopens de ontvangst aldiuir als
nopens den toestand van het liiud waren de verkregen
indrukken niet gunstig. In Hengat is, volgens den controleur, de toestand niet boter dan te Poelou Pallas, ook
wel Telok genoemd (de Benige andere kampong doorhem
bezocht, het digtst bij de monding der rivier gelegen);
ook hier zijn knevelarijen aan de orde van den dag. Niemand
acht er zich veilig, zelfs niet bij d a g ; terwijl het dragen
van wapenen algemeen is. De hoofdplaats Kengat telt 500
huizen, die zich alle, behalve de missigit, onaanzienlijk
voordoen. De Kampong Telok telt slechts 80 zielen. Tijdelijk
waren er 8 Chinezen gevestigd, uitsluitend voorden houthandel. De grond is hier min of meer bebouwd; aan beide
oevers der rivier ziet men rijst- en klapperaanplantingen,
doch van weinig beteekenis. In alles straalde armoede
door: het scheen duidelijk dat de bevolking zich niet bijzonder op den landbouw toelegde, omdat zij toch weinig
zeker zou zijn de vruchten van haren arbeid te zullen genieten. Vroeger was Kengat de verblijfplaats van den soetan
en de rijksgrooten, doch sedert de ontruiming van onzen
post aldaar (in 1843) zijn zij verhuisd naar de meer binnen
s lands gelegen kampongs Djepoera, Petaloengan en Rantau
Bakoeng.
Met het oog op de moeijelijke gemeenschap (wegen,
zelfs voetpaden, van de eene kampong naar de andere
ontbreken veelal, en de kampongs liggen soms opgroote
afstanden van elkander) achtte de controleur het niet
raadzaam zijne reis ook tot genoemde plaatsen uit te
strekken.
Na het overlijden van den soetan en diens aangewezen
opvolger is het bestuur over Indragiri opgedragen aan des
soetan's jongsten, eenig overgebleven zoon, radja HOEPSIN ,
welke keuze in Januarij jl. door den Gouverneur-Generaal
is bekrachtigd. De hoop mogt gekoesterd worden dat het
optreden van dezen nieuwen bestuurder, een man van in
de 50 jaren , die niet ongunstig bekend stond — veel gunstiger althans dan zijn overleden broeder — eenigermate
den ordeloozen toestand zou doeu ophouden, waarin het
landschap sedert vele jaren geraakt is tengevolge van het
slappe bewind van den vorigen soetan. De bevestiging
van radja HOESSIN ZOU benuttigd worden o m , voor zooveel noodig in overleg met den sultan van L i n g g a ,
nader met hem overeen te komen omtrent sommige punt e n , die in de bestaande contracten met Indragiri niet of
niet voldoende geregeld zijn.
Naar het straks bedoelde landschap Mandah, aan I n dragiri grenzende, begaf zich in Maart 1876" deadspirantcontroleur ter beschikking van den resident, vergezeld van
den inlandschen schrijver, om aldaar, op verzoek van de
autoriteiten te Singapore, een der verdachten aan den
moord, op den Britschen resident te Perak gepleegd, op
te sporen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt
om een bezoek te brengen aan het hoofd van Mandah,
radja SJARIF MACHMOED, door wieu onze ambtenaren zeer
vriendelijk en met veel blijken van belangstelling werden
ontvangen.
Nog enkele aanteekeningen van algemeenen aard omtrent
de besproken Linggasche onderhoorigheden, voor zoover
de resident van Riouw die heeft kunnen verstrekken , zullen tot aanvulling kunnen dienen van hetgeen reeds nu
en dan in vroegere regeringsverslagen voorkwam.
De bevolking van Indragiri, Mandah en Keteh (zie
over dit laatste landschap o. a. het verslag van 1875,
bladz. 19) wordt geschat op 15000 u 20000 zielen. Door
volksverloop en afneming van den handel, die zich meer
en meer naar de Kampar-rivier heeft verlegd, moet het
land in de laatste jaren zeer zijn achteruitgegaan (1).
Vooral moeten daartoe veel hebben bijgedragen de
ongeoorloofde en willekeurige handelingen van de talrijke
afstammelingen van vroegere vorsten, die daarin, onder
het bestuur van den stokouden soetan, door niemand
(1) In 1871 (latere inlichtingen deswege zijn niet verkregen,
maar zy zouden vermoedelijk niet gunstiger luiden) was de handel
te Rengat reeds zoo onbeduidend geworden, dat, volgens verklaring
van den inlandschen ontvanger, soms geheele maanden voorbij
gingen dat de in- en uitvoerregten niets opbragten, terwijl het
meeste, wat door hem geheven werd, 20 dollars in de maand bedroeg.
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werden tegengegaan. De bevolking zelve, die van Maleiache afkomst is , wordt lui en onverschillig genoemd.
Huur bedrijf bestaat in binnenlundschen handel in boschproducten; de landbouw wordt bijkans uitsluitend gedreven ter voorziening in eigen behoeften , en levert rijst
(voor de teelt waarvan de grond over 't algemeen zeer
geschikt geacht wordt), djagong, kapas en verdere g e wassen voor dagelijksch gebruik op, waaronder ook een
weinig tabak. Hier en daar worden in Indragiri kleine
sago- aanplantingen aangetroffen. Deze laatste cultuur
wordt op vrij groote schaal gedreven in het district Gaong
(landschap Mandah), en wel voor rekening van den onderkoning van Riouw die daarover toezigt doet houden door een
g e m a g t i g d e , den in 't vorig verslag bedoelden TOKQKOI
NOENG. Het product (op 3000 pikols 's maands geschat
wordt in ruwen staat opgekocht door handelaren van Singapore , voornamelijk door een Duitsch handelshuis aldaar,
tegen een gemiddelden prijs van f 10 de 15 pikols. De bosschen leveren vele rottan-en gomsoorten , hars of daminar
en was. Ook komen ivoor, rhinoceroshoom en stofgoud in
den handel voor.
Voorts moeten op enkele plaatsen
in Indragiri en Reteh tin en steenkolen worden aangetroffen. De veestapel is er van geringe beteekenis en bestaat , behalve uit geiten en pluimgedierte, voornamelijk
uit karbouwen , die echter tengevolge van eene besmettelijke ziekte zeer in aantal zijn verminderd.
Eenige smalle voetpaden, meestal langs de oevers der
rivieren, zijn de eenige gebaande wegen. In de binnenlanden volgen de bewoners zooveel mogelijk het spoor
van olifanten en rhinocerossen. De voornaamste waterweg is de Indragiri-rivier. In Junij 1871 werd zij door
den toenmaligen adsistent-resident van Lingga met een
klein stoombootje opgevaren tot aan Djepoera, ongeveer
vier uren stoomens boven de hoofdplaats R e n g a t ; men
loodde op diepe plaatsen 12 voet en op ondiepe !) voet,
doch had aanhoudend te kampen met den feilen stroom
en het vele drijfhout, zoodat niet meer dan 2 Engelsche
mijlen per u u r konden worden afgelegd.
Omtrent den
staat der rivier van Djepoera tot Tjerenti, eene kampong
die de grens uitmaakt tusschen K wantan en I n d r a g i r i ,
is niets met zekerheid bekend.
§ 11. Ban Aa.
Hoewel de veiligheid van personen en goederen in dit
gewest steeds toeneemt, komen er r.og dikwijls gevallen
van boschdiefstal voor, die de waakzaamheid der politie
niet zelden op eene zware proef stellen. Eene ontmoeting
met Chinezen , die van Singapore waren overgestoken om
op Banka heimelijk kromhouten te kappen , kostte nog
niet lang geleden aan een paar inlandsche politiehoofden
van Blinjoe het leven.
Mohammedaansche propaganda valt niet waar te nemen ;
ook het bekeeringswerk onder de Cbinesche mijnwerkers,
waarmede zich Roomseh-katholieke zendelingen inlaten,
levert geene groote uitkomsten op.
De landbouw is op Panka niet van veel beteekenis.
Ongeschiktheid van den bodem staat aan de uitbreiding der
rijstcultuur in den w-eg. In de ontoereikende opbrengst
moet voorzien wordendoor de teelt van tweede gewassen,
welke liet bestuur zooveel mogelijk tracht aan te moedigen.
De gezondheidstoestand was in het afgeloopen jaar over
het algemeen vrij gunstig.
§ 12.

BillitOH.

De toestand van dit gewest verbetert gestadig. De vestiging van het vroeger zwervende deel der bewoners in
geregelde kampongs bevordert de algemeene veiligheid. (Jok
de ontginningen voor den landbouw nemen toe. Het meerendeel der bevolking vindt echter zijn bestaan in de vischvangst en het verzamelen van boschproducten.
Terwijl met goed gevolg tegen willekeur en kwade
praktijken der inlandsche hoofden werd g e w a a k t , is tevens
aan het regt der inbeemsche bevolking om bare eigen
hoofden te kiezen, dat in de laatste jaren , naar het schijnt,
eenigszins in onbruik was g e r a a k t , weder met kracht de
hand gehouden.
Bekeeringen tot den Islam vinden nu en dan rlaata
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onder het heidensche deel der bevolking. De meeste bekeerlingen zijn echter Chinezen , die tot den Mohammedaauscheu godsdienst overgaan, ten einde niet vrouwen
des hinds te kunnen huwen.
De gezondheidstoestand was iu 1870 op Uilliton minder
g u n s t i g ; gedurende een groot gedeelte van het jaar
heerschten er apoplectische koortsen.
§ 13.

Westerajdedbuj

van

Bomeo.

In algemeenen zin was de politieke toestand van dit
gewest niet ongunstig te noemen. Met het naburige Serawak bleef de bestaande goede verstandhouding bewaard.
Ben tmtohwi den radja van dat landschap en den sultan
van Sa m bas gerezen grensgeschil zal waarschijnlijk in der
minne kunnen worden bijgelegd. Onze betrekkingen met
de Maleische vorsten lieten weinig te wenschen over, en
van de twee andere hoof Ibestand leelen der bevolking
(Chinezen en Dajaks) veroorzaakten alleen do Chinezen ter
hoofdplaats en de Dajaks in het stooingebied der BovenKapoeas het bestuur eenige moeijelijklieden. W a t de eersten
betreft: ter hoofdplaats Pontianak werd in het afgeloopen
jaar onder de Chinezen een geheim verbond (»hoei")
o p g e r i g t , dat wel niet direct tegen ons bestuur was ger i g t , maar dat toch de goede werking der politie zeer
belemmerde. Ofschoon de hoofden en ook verscheidene leden
daarvan bekend zijn , gelukte het evenwel nog niet een
in regten geldend bewijs tegen hen te verkrijgen, omdat
velen beschroomd zijn inlichtingen te geven, uit vrees
voor de wraak van deze vereeniging, die haren hoofdzetel te Singapore heeft. Aan het flink optreden der
politie is het te danken, dat de orde tot nog toe onverstoord is gebleven. Overigens werd van een minder g o e den geest der Chinezen jegens het bestuur niets vernom e n , alhoewel de v r a a g , of en in hoever de vorsten
in dit gewest liet regt bezitten om van de Chinezen
belasting te heffen (verg. vorig verslag, bladz. 2 0 , noot 1),
door de Indische Regering in een voor de vorsten gunstigen
zin werd beslist. Zij oordeelde dat de betaling, die; hier en
daar door de vorsten aan de Chinezen was opgelegd en
waarover deze zich beklaagden, niet als eigenlijke belastingheffing was aan te merken , maar als eene recognitie
voor de aan hen afgestane gronden; dat liet regt tot
uitgifte van gronden , wanneer het Gouvernement daarin
gekend werd , den vorsten niet kon worden betwist en dat
de bedongen vergoeding inderdaad zeer matig was. Van
bestuurswege zou dus slechts gewaakt moeten worden dat
deze recognitie of grondhuur niet boven een billijk bedrag
werd opgevoerd. De resident heeft echter het vraagstuk
onlangs op nieuw bij de Indische Regering aanhangig
g e m a a k t , maar van eene nadere beslissing is hier te lande
nog niet gebleken.
Handel en nijverheid verkeerden in het afgeloopen jaar
op Borneo's Westkust in kwijnenden toestand, hetgeen
voor een groot deel wordt toegeschreven aan de lage prijzen , die te Singapore voor getah en andere uitvoerartikelen gemaakt werden. In den landbouw is nog
steeds weinig vooruitgang waar te nemen. Ofschoon door
de bevolking bijna niets dan rijst wordt verbouwd, geschiedt
de cultuur nog zoo gebrekkig, dat de opbrengst moet
aangevuld worden door invoer van buiten.
Op Mohammedaansch godsdienstig gebied deed zich
niets bijzonders voor. Onder de Dajaksche bevolking blijft
de Islam veld winnen.
De gezondheidstoestand liet in het afgeloopen jaar, even
als in 1875, weder te wenschen over. Tot in de maand
A u g u s t u s heerschte op verscheidene plaatsen de cholera.
Van sommige der rijkjes in het bijzonder valt nog het
volgende te zeggen.
De sultan van Pontianak meende zich bij de Indische
Regering te moeten beklagen over de bemoeijenis van den
resident met zaken die, naar zijne meening, tot de bevoegdheid van den priesterraad behoorden. Nadat den sultan
echter bij een schrijven van den Gouverneur-Generaal de
onjuistheid zijner bewering in het breede was onder het
oog g e b r a g t , heeft die vorst in zeer onderdanige bewoordingen verklaard zijne dwaling in te zien. De brief des
Landvoogds had vooral de strekking den sultan duidelijk
te maken dat de regtsmagt van den priesterraad zich niet
behoorde uit te strekken tot zaken van burgerregtelijken
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aard , en tevens werden hem daarin eenige wenken gegeven
om de aan die regtbank voor hare werkzaamheden t "dromende heffingen n u t gematigdheid te doen toepassen.
Kvenzoo vertoonde zich de goede uitwerking van eene
vermaning welke da Gouverneur-Generaal, in Junij 187(5,.
den panembahan van Mampawa deed toekomen, wiens,
houding tegenover den resident en den te Mampawa geplaatsten controleur reeds meermalen stof tot klagten bad
gegeven. Toen 's vorsten gedragingen zigtbaar verbeterden,
vond de Regering hierin aanleiding hem niet langer te
onthouden het sedert lang gevraagde renteloos voorschot
voor de bekostiging van den wederopbouw zijner in 1871
afgebrande dalem
De keuze van des panembahans dochter als toekomstige
liestuurster van Mampawa werd door de Indische Regering
goedgekeurd. Het voorbehoud werd echter gemaakt dat
die keuze zou komen te vervallen, wanneer den vorst
alsnog een wettige zoon mogt geboren worden. De vroeger
aangewezen opvolger was in 1874 overleden.
De wijze waarop in der tijd (verg. het verslag vin 1875,
bladz. 20) in het bewind over Landak was voorzien, door
de aanstelling — voor den duur der minderjarigheid van
den erfelijken bestuurder — van een waarnemend vorst,
gaf der Indische Regering aanleiding om als haar verlangen te doen kennen dat voortaan in dergelijke omstandigheden een voogdijschap uit de rijksgrooten ingesteld, of,
bij gebreke van (laartoe geschikte personen , tijdelijk een
regent benoemd zou worden. De aanstelling van een waarnemend vorst, die plegtig wordt geïnstalleerd, scheen
voedsel te kunnen geven aan aanspraken , die het beter
was te vermijden.
In de afdeeling Sintang hadden bestuursverwisselingen
plaats in de rijkjes Sanggouw en üjongkong; de nieuwe
titularissen (verg. vorig verslag, bladz. 20) werden van
gouvernementswege in hunne waardigheid bevestigd. Ook
in Boenoet viel door overlijden het bewind open, en werd
daarmede de bij contract aangewezen opvolger belast. Aan
den vorst van Salimbouw werd wegens bijzondere verdiensten de titel van panembahan toegekend.
In liet stroomgebied der Boven-Kapoeas is het gewestelijk
bestuur in het afgeloopen najaar gewapenderhand moeten
optreden , ten einde de regtstreeks aan ons gezag onderworpen Batang Loepar Dajaks tot gehoorzaamheid te brengen. Niet alleen werden hunne sneltogten menigvuldiger,
maar ook in het voldoen aan de eischen onzer ambtenaren , nu deze de uitlevering der schuldigen vorderden,
toonden zij zich minder gewillig dan vroeger, toen het
bestuur zich in den regel tevreden stelde wanneer door den
betrokken stam de patti of bloedschuld werd betaald en
de gesnelde koppen uitgeleverd werden. Onder bedekking
van een klein detachement militairen werden in de maanden November en December door den adsistent-resident
van Sintang, eerst zonder en later met hulptroepen van
de Maleische vorsten, verschillende dikwerf hoogst vermoeijende en gevaarlijke togten in de Batang Loeparlanden
ondernomen. W a a r men met bepaalden onwil of weerspannigheid scheen te doen te hebben , werden de woningen
en velden der schuldigen verwoest, terwijl de goedgezinde
hoofden er toe gebragt werden om — door het geven van
een borgtogt naar 's lands wijs — zich plegtig te verbinden
hunne onderhoorigen voortaan van het snellen af te houden en bij voorkomende gelegenheid de schuldigen niet
buiten bereik te laten , maar aan het bestuur uit te leveren. Te Batoe Bangkei aan de mondingderEnteboeloe-rivier y
het toevlugtsoord der kwaadgezinden , omdat zij die streek
voor de onzen ongenaakbaar achtten (verg. vorig verslag,
bladz. 20), schenen de Batang Loepars eerst op weerstand
bedacht, doch op de nadering en het vuur onzer inlandsche hulptroepen sloegen zij op de v l u g t , waarna de
kampong werd in de asch gelegd en de ladangs werden
omgehakt.
Liet het zich aanvankelijk aanzien , dat de aangevangen
bestraffing door verdere dwangmaatregelen zou moeten
worden achtervolgd , van lieverlede werden de in verzet
zijnde Dajaks handelbaarder. Aan de oproeping om naar
Poeloe Madjang te komen, werd in Januarij 11. door een
00 tal hoofden en eindelijk ook door het eerste hoofd der
Batang Loepars voldaan. De laatste verzocht, uit aller
n a a m , vergiffenis voor ben die misdreven hadden en
hoopte dat het bestuur voor ditmaal niet verder zou aan-
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dringen op de uitlevering der nog voortvlugtige schuldigen , ilnar zij niet bij inagte waren deze oj) te sporen.
Allen beloofden voorts te doen wat in hun vermogen
was om hunne onderhoorigen lust snellen te beletten en
voortaan alle bevelen van het Gouvernement te zullen
opvolgen.
Ter betere handhaving van orde en tucht werden eenige
der Hatang Loepars tot districtshoofden aangesteld. Blijft
in de/.e afgelegen streken de rust lioh bestendigen , dan
zal waarschijnlijk onze militaire wachtpost te Poeloe Madj a n g spoedig worden ingetrokken.
§ 14.

Zuider- en Oosterafdediuij

tan

Bomeo.

O]) politiek terrein daad zich , buiten de onlangs tot
stand gekomen bestuurs-reorganisatie (waarover nader in
hoofdstuk •!. afd. I ) , weinig bijzonders voor. Het voortvlugtige districtshoofd der Boven-Doesson , MANGKOE SAKI ,
zocht in den laatsten tijd weder met het bestuur op
goeden voet te komen, Even als de nog overgebleven
niet begenadigde hoofdopstanilelingen uit den tijd van
den Bandjermasinschen krijg, houdt hij zich rustig
in de bovenlanden o p , zijn bestaan vindende in het verzamelen van boschproducten. De invloed, dien bedoelde
P'i-.viiien nog mogten hebben, wordt gezegd hoe langer
zoo meer te verminderen.
De geest der bevolking jegens het bestuur laat in de
afdeeling Martapoera en in de beneden-districten van
Amoenthai (liet oude sultans-rijk) weinig te wenschen
over. Hetzelfde is echter nog niet het geval in de afdeeling Doesson en Bekompai èn in de bovenstreken der
afdeeling Amoenthai, waar eene voortdurende waakzaamheid noodig is tegenover de dweepzieke en ons bestuur
nog weinig genegen bevolking.
Men vindt in laatstgenoemde afdeeling eene van ouds
bevoorregte klasse van ingezetenen , zijnde afstammelingen van zeker hoofd dat zich onder het vroegere sultansbestuur jegens Amoenthai verdienstelijk heeft gemaakt.
Bij deze lieden (het aantal volwassen mannen onder
hen klimt wel tot de 900) b r a g t , in den aanvang van 187(5,
het voornemen om hen gelijkelijk met de overige inlandsche bevolking in de heerendiensten te doen deelen vrij
ernstige ontevredenheid te weeg. Omstreeks dien tijd had
ook de verwonding van den adsistent resident plaats, waarvan in 't vorig verslag (bis. 21) werd gewag gemaakt.
Aan eenig verband tusschen dit feit en de bedoelde min
gunstige stemming schijnt echter niet te moeten worden
gedacht, daar de dader eene persoonlijke veete had tegen
den toenmaligen djaksa van Amoenthai, op wien de aanslag dan ook voornamelijk was gemunt. Intusschen werd
het raadzaam geacht de verdeeling der heerendiensten
voor's hands óp den bestaanden voet te laten.
In de afdeeling Doesson en Bekompai werd in de eerste
maanden van 1876 eene aan de Montallat-rivier gelegen
kampong door eene bende roovers afgeloopen. Eene bevolkings-patrouille onder leiding van den verdienstelijken
SOETO Oxo, het in 1875 afgetreden hoofd van oostelijk
Doesson, mogt er in slagen de bende, met verlies van
haren aanvoerder, uiteen te jagen.
Door den waarnemenden gezaghebber der afdeeling
Groote en Kleine Dajak, vergezeld van eene militaire bedekking , werd in Julij 1876 met het gouvernementsstoomschip Dassoon een togt op de Kapoeas-rivier g e m a a k t ,
teneinde eene bende berg-Dajaks, behoorende tot den stam
Ot-Danoem , welke gezegd werd met nog andere Dajaks
uit de Boven-Moeroeng naar Kwala Hiang (Midden-Kapoeas)
te willen afkomen om aldaar koppen te snellen , het afzakken naar de Midden-Kapoeas te beletten. Het doel werd
zonder veel moeite bereikt, daar de in aantogt zijnde
bende, van de verschijning der Dassoon onderrigt, zich
haastte weder naar de bovenstreken t e r u g te keeren. In
't algemeen moet echter de staat van orde en veiligheid
in die ver afgelegen binnenlanden, met hunne veelal
zwervend levende (Dajaksche) bewoners, nog altijd veel
te wenschen overlaten.
Op een drietal plaatsen (te Kwala H i a n g , Djangkang
en Koetjak) werden met de naastbijwonende hoofden vergaderingen gehouden, waarin de waarnemende gezaghebber niet naliet hun de verpligtingen duidelijk te maken,
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die zij zoowel jegens hunne onderhoorigen als jagani het
Gouvernement in ' t o o g hebhen te houden.
Stoffelijke beschaving wordt n x e g d i'enigermate ook in
die bovenstreken te zijn doorgedrongen. Zoo y.iet men geen
boomschors meer d r a g e n ; de lantaarn en <le petroleum
hebhen de dammarlamp verdrongen ; hier en daar begint
men reeds de Maleisehe kleederdragt aan te nemen, enz.
Opvallend noemt de gezaghebber het verschil tusschen de
Dajaks van Kwala Hiang, die zich » Ot-Kapoeas" noemen ,
en de verder binnen 'slands wonende • Ot-Danoems". De
eersten zijn gewillig en niet zeer lui; de anderen kennen
alleen het regt van den sterkste en werken niet dan wanneer gebrek hen daartoe noopt.
Al wie vreemdeling is en in het bijzonder de Mohammedaan wordt door de Ot-Danoems gehaat. Zelden zal
een Ot-Dauoem de tusschenkomst van het bestuur inroepen
om quaestien uit te maken, en veel minder nog zaken
voor den landraad brengen. Dikwijls worden onder hen
nog boedaks (slaven) verkocht en schuldenaars tot slaven
gemaakt.
Het aanbrengen van afdoende verbetering in die toestanden , welke ook in andere gedeelten der binnenlanden van
dit gewest in meerdere of mindere mate worden t e r u g g e vonden, wordt bemoeijelijkt doordien de bevolking veelal
zeer verspreid woont e n , vooral bij lagen waterstand der
rivieren, moeijelijk te bereiken is.
In Februari] en Maart jl. werden door den waarnemenden
civielen gezaghebber ook de Kahajanstreken (Groote Dajak)
per Dassoon bezocht, en aldaar de toestanden over 't a l g e meen bevredigend gevonden. Behalve in eenige kampongs
der Boven-Kahajan , die voorgaven daartoe door geldgebrek
tijdelijk buiten staat te zijn, was de bevolking allerwegen
gewillig in het opbrengen van hoofdgeld. Eenige Dajaks,
die in de Boven-Kahajan wegens schulden tot slaven waren
g e m a a k t , werden door tusschenkonist van den gezaghebber
in vrijheid gesteld.
In de aangrenzende afdeeling Sampit en de Zuidkust
werden, aanvankelijk niet zonder g u n s t i g gevolg, pogingen aangewend om de aan de Boven Sampit- en Katingan-rivieren zwervende Dajaksche stammen naar lagere
streken te doen verhuizen en ze in geregelde kampongs
te doen wonen. Reeds hadden twee invloedrijke Dajaks
aldaar zich verbonden om hunne volgelingen in de aan
de Sampit-rivier te stichten kampongs te vereenigen. In
de tweede helft van 1876 werd hiermede een begin gemaakt.
Omtrent den algemeenen toestand der besproken (onder
ons regtstreeksch bestuur staande) landen is overigens nog
het volgende aan te teekenen.
In de meeste afdeelingen is in den laatsten lijd bij de
bevolking toenemende neiging voor den landbouw te bespeuren. Het aantal rijstvelden vermeerdert daar overal.
Behalve aan aanmoediging van de zijde van het b e s t u u r , wordt dit hoofdzakelijk toegeschreven aan den
achteruitgang der diamantgraverijen en van den handel
in bosch producten, alsmede aan de hooge prijzen die
in de laatste jaren voor de rijst zijn betaald. De oogst van
dit gewas viel over het algemeen g u n s t i g uit, en de tweede
gewassen gaven eene zeer ruime opbrengst.
Het Mohammedanisme breidt zich ouder de heidensche
Dajakstanimen gestadig uit. Het bekeeringswerk van
('hristenzendelingen wordt gezegd tot nu toe weinig uitkomsten te hebben opgeleverd. Het aantal gedoopte Dajaks
bedraagt ongeveer :i00, meerendeels gewezen pandelingen
of dezer afstammelingen, vroeger in dienst bij de zendelingen, dan wel door hen vrijgekocht. In den laatsten tijd
evenwel zijn eenige meer gegoede en tevens meer ontwikkelde Dajaks tot het Christendom overgegaan.
Van de inlandsche hoofden en ambtenaren wordt, b e houdens enkele uitzonderingen , weinig goeds gezegd. De
meesten hunner zijn onverschillig voor de hun toevertrouwde
belangen en trachten, waar het k a n , zich ten koste der
bevolking te verrijken. Verscheidene hoofden moesten deswege worden ontslagen.
De gezondheidstoestand was in het afgeloopen jaar vrij
bevredigend.
De verder hier volgende aanteekeningen betreffen de
rijken en landen, waarvan het bestuur aan inlandsche vorsten
en hoofden is overgelaten.
Het in 't vorig verslag besproken geschil tusschen den
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vorst van Kottawaringin (die in liet afgeloopen jaar naar
Bandjcrinasin opkwam om liet bestuur hulde te brenen) en liet rijkjo Mntani in ile Westerafdecling van
ome i, over dun loop dar grenaKheiding in bet landschap Djelei, is nog niet ten einde g e b r a g t , ten gevolge
van geldelijke bedingen die Matam nog vvenselite gemaakt te zien ten behoeve van het hoofd van Djelei, als
schadeloosstelling' voor de derving van vroeger uit dit
landschap genoten inkomsten. Tusschen beide rijken
zullen nieuwe onderhandelingen worden aangeknoopt.
De rijkjes aan de oostkust werden herhaaldelijk door
een oorlogsbodem bezocht. In den politieleen toestand
•aldaar viel niets ongunstigs op te merken. In de meeste rijkjes
was de rijstoogst zoo overvloedig dat groote hoeveelheden , van buiten aangevoerd, geen koopers vonden. In
(ioenoeng Taboer (Berouw) kwam de sultan te overlijden
(October 1876) en werd opgevolgd door zijn zoon. Omtrent de gedragingen van den opgetreden vorst werden
bevredigende berigten verkregen.
Het plan bestaat om in het eerstvolgende goede saizoen
(October 1877 tot Mei of Junij 1878) de wateren van Berouw , Boeloengan en Sesajap (de noordelijke grens onzer
bezittingen op de oostkust) beurtelings te doen bekruisen
door een der voor Bandjeriiiasin gestationeerde oorlogsbodems en door een kruiser uit het station Makasser, ter
beteugeling zooveel mogelijk van de zeerooverijen, welke
gedurende die maanden in bedoelde wateren plegen ondernomen te worden door de zoogenaamde Badjoea'sKobang,
stammen die de eilanden van Noord-oost-Borneo bewonen
en bij het ondernemen van strooptogten gemeenlijk hunne
verzamelplaats kiezen op het eiland Kobang (even buiten
de grenzen van ons gebied gelegen). Door de toevoeging
van eene stoombarkas hoopt men tevens gelegenheid te
vinden die nog weinig bekende vaarwaters zooveel doenlijk
in kaart te brengen. Intusschen is in het afgeloopen jaar
weinig van zeeroof binnen ons .gebied ter oostkust gehoord.
Over de maatregelen door de sultans van Koetei en Pasir
genomen tot afschaffing der slavernij en van het pandelingscliap in hun gebied wordt gehandeld in hoofdstuk F ,
§ 9 , van dit verslag.
De opneming van Koetei in de gesubsidieerde stoompakketvaart wordt besproken in hoofdstuk «f, afd. VII.

g

§ 15.

Celebes en onderhoorigheden.

Was de politieke toestan 1 van dit gewest, zoowel wat
de stemming- der bevolking in de landen onder gouvernementsbestuur als wat onze verhouding tot de verschillende
vorstenrijken betreft, gedurende het afgeloopen jaar over 't algemeen zeer bevredigend te noemen, in het bijzonder valt
thans te wijzen op de gunstige wending die de moeijelijkheden met KRAENG BONTO BONTO namen. van wiens l a n g vol-

gehouden verzet in de afdeeling Noorderdistricten herhaaldelijk in vorige verslagen is melding gemaakt. Sedert 20
Mei 187G — toen de hem gelaten termijn van beraad (verg.
vorig verslag , bladz. 23) verstreken was — hardnekkig door
onze troepen vervolgd, zag hij zich omstreeks September
genoopt de afdeeling Noorderdistricten te verlaten en eene
schuilplaats te zoeken in een der rijken benoorden de baai
van Pare Pare, waar hij, volgens de jongste berigten , zich
nog moet ophouden, slechts van twee of drie zijner vele
zonen vergezeld. Ook van zijne voornaamste aanhangers
namen velen de wijk buiten 's Gouvemements gebied.
Drie aanvoerders, daartoe gedwongen door gemis aan
volk en levensmiddelen, gaven zich, met de weinigen die
hen volgden, onvoorwaardelijk over. Twee zonen van den
beruchten opstandeling, door de onzen in hunne sterke
stelling verrast, sneuvelden met een ötal volgelingen na
eene verwoede verdediging. Slechts twee andere zonen
bleven nog eenigen tijd in de Noorderdistricten met enkele
hunner getrouwen rondzwerven. Door de steeds voortgezette
patrouilletogten onzer troepen in het naauw g e b r a g t , boden
ook zij ten laatste in Maart jl. achtereenvolgens hunne
onderwerping aan (1). Ofschoon de toestand in de Noorder(1) Daaronder DAENG MAKIO, eon der beide echte zonen van
KBAENG BONTO BONTO. De andere echte zoon was DAENG PASKLK ,die

sedert September 1875 te Makasser gevangen gehouden werd (zie vorig
verslag, bladz. 23). Beide broeders zwoeren trouw aan hetGouverntmient en verkregen vergunning zich te 1'ankadjene te vestigen.
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districten, als gevolg van een en ander, belangrijk verbeterd kon heeten, zoodat dan ook achtereenvolgens 3
conipagnien Infanterie van daar zijn teruggeroep'il. werd
hel behoud e;'iier expeditioiinaire troepeiiinagt in die afdeeling vooreerst, zoolang BONTO BONTO zelf niet voor goed
onschadelijk was gemaakt, nog raadzaam geacht, zoowel
om de vreedzame bevolking voor overlast van kwaadwilligen
te behoeden als om aan de vertoogen des bestuurs, waar
noodig, kracht bij te zetten.
Langs admiiiistratieven weg kwam het Gouvernement
in diezelfde afdeeling bestraffend tusschen beide, toen in
het regentschap Marang (onderafdeeling Segiri) zekere
AMUONA GEI.OENO, een zwager des regents, de bestaande
orde van zaken dreigde in gevaarte brengen. Deze persoon ,
een afstammeling van een in het begin dezer eeuw uit
Boni verbannen prins, trachtte zich als onafhankelijk hoofd
te doen gelden in de kampong Bonto Bonto, wier bewoners,
mede van Bonische afkomst (hunne voorzaten waren de
volgelingen van genoemden prins) gemakkelijk op zijne
hand waren te krijgen. Reeds begon die kampong zich
om het gezag van den regent niet meer te bekreunen en
zelfs stoorde men er zich niet meer aan een regtstreeksch
bevel van den controleur. Het was duidelijk dat de oorzaak
van het verzet alleen lag in opstokerijen van AMBONA
GKLOENG , want naauwelijks was deze door het bestuur
naar Maros overgebragt ter voorloopige aanhouding, of
de kampong gaf geen reden tot klagen meer. Toen de ingestelde onderzoekingen de overtuiging gaven van zijne
schuld, werd h i j , met toepassing van art. 47 van het
Regeringsreglement, in het belang der openbare rust en
orde van Celebes verwijderd en werd hem Siboga, ter
Sumatra's W e s t k u s t , als verblijfplaats aangewezen.
W a t den algemeenen staat van veiligheid betreft, deze
laat op Celebes steeds veel te wenschen over. Buiten de
hoofdplaats komen moorden, veediefstallen en andere misdrijven veelvuldig voor. De bekende karaktertrekken van
den Makassaar en Boeginees, jaloerschheid en zucht tot
dobbelen en amfioenschuiven, worden als hoofdoorzaken
genoemd.
Onder de Alfoeren van Midden-Celelies en een deel der
bevolking van Bima (de zoogenaamde Doö-Donggo), de
eenige volkstammen waaronder nog heidenen gevonden
worden, wint de Islam voortdurend veld. Bijzonderen godsdienstijver leggen overigens de Mohammedanen in dit
gewest niet aan den dag.
De gezondheidstoestand op Zuid-Celebes gaf in het afgeloopen jaar weinig stof tot klagen.
Met den handel was het echter even ongunstig gesteld
als in 1875, hoofdzakelijk doordien de markt nog overvoerd was van invoerartikelen. Tot ontwikkeling van den
handel zal kunnen bijdragen de uitbreiding die ook hier
de gesubsidieerde stoomvaart dit jaar heeft ondergaan,
waardoor Makasser in geregelde verbinding is gebragt met
Borneo's oostkust (Koetei), met Pare Pare en de Palos-baai,
met de kleinere kustplaatsen van Zuid-Celebes: Bonthain ,
Boelekomba en Sindjai, en met de eilanden Saleijer en
Boeton. Tot dus ver bepaalde zich de stoompakketvaart,
wat dit gouvernement betrof, enkel tot het aandoen (door
de zoogenaamde Molukkenboot) van de hoofdplaats Makasser en van Bima (noordoostkust van Soembawa). Door de
reederij » B a u d a " , welke thans mede eene geregelde (driemaandelijksche) stoomvaart in de Molukken geopend heeft,
wordt voorts op die vaart zoowel Boeton als Soembawa
(noordwestkust van het eiland van dien naam) a a n g e daan.
De landbouw breidt zich op Celebes meer en meer uit.
Voortdurend worden nieuwe padivelden aangelegd, vooral
in de vlakten langs de k u s t ; ook de lust tot het planten
van koffij neemt toe, en dikwijls worden zelfs padivelden
in koffijtuinen herschapen. De Europesche landbouw-industrie ontwikkelt kich echter niet.
De twee voornaamste leenrijken, Boni en Tanette, gaven
tastbare blijken van goede gezindheid door het op de been
brengen van hulptroepen zoowel tot versterking der tegen
BONTO BONTO ageerende troepen magt als om dien opstandeling te beletten naar het leengebied uit te wijken. Toen
men in Boni andermaal overlast kreeg van den in 't vorig
verslag (bladz. 23) bedoelden Wadjoschen prins, die uit
politieke oogmerken de echtgenoot der vorstin trachtte t e
worden, riep de Bonische hadat de hulp in van het G o u -
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vernement. Do adsistent-resident ter beschikking begaf zich

negorijhoofden verzetten , docll toen bedoeld tweede hoofd

en bet negorij hoofd V!l" Pololoangen deswege uit hunne
betrekking ontslagen waren . liep de zaak daarmede af.
Aan f wei; hoofden tan andere distrieten werd ter beloooing voor langdurigen trouwen dienst de gouden medaille
geschonken.

daarop mal Zr. Ms. itoomaoblp Bdü paar Boni, teu einde
bedoelden prins", daa ooods put gewald, te bewegen bet
rijk te verlaten en v u zijne met Eekeren klem gedane
aanzoeken af te zien. Hij aankomst van bet stoomschip waren

echter a,soi I'ADAI.I — dus heette; de prina — en ook zijn
gewapend gevolg reeds weder op de terugreU naar Wadjo.
De OOgSt der voedingsgewassen was in het afgeloopen
Kort daarop bood Axos PADALI den gouverneur zijne ver- jaar gunstig. Ook de gezondheidstoestand waa bevredigend.
ontaobuldiging a a n , met de belofte zich naar Makasser te
De bestaande tabaksondernemingen werden met twee
zullen begeven om zijne gedragingen op te belderen.
vermeerderd. De oogst van dit product kon in \HH\ sis
In het AJfbersohe Leenrylrie Laiwoei, laatstelijk bedoeld
welgelukt besohouwJ worden. Ook de teelt van andere
in 't veralag van lis?."), blaas. 2:}, werd in hetafgeloopen
producten voor da Buropeaehe markt, voornamelijk die van
j a a r , in plaats van den overleden bestuurder, diens minder
koffij en muskaatnoten, onderging weder uitbreiding. !)■
jarige zoon tot vont verkozen, VOOrloOpig onder VOOgdij.
De in het landschap (aan de oevers der Kendari-haai)

kolhjoogst viel in het afgeloopen jaar echter niet zeer
gunstig uit.

wonende vreemdelingen, meerendeela afkomstig van Boni,

De prediking van het Evangelie door de Protestantsche

Makasser, Saleijer enz., werden namens het Gouvernement
onder gezag gesteld van een door hen zelven gekozen
hoofd met den titel van matowa.
In een ander Alfoerscli leenrijkje, namelijk in Paloa, over
leed mede de vorst (November 187(5), doch omtrent de
keuze van zijn opvolger scheen n o g niets beslist.
Het belangrijkste, wat omtrent de bondgenootschappelijke

zendelingen draagt steeds goede vruchten. (lok de Roouischkatliolieke leer vond hier en daar ingang. Volgens opgave
van den resident telt men van die gezindte thans reeds
ongeveer 800 Christenen in de .Minahassa . voor een groot
deel gewezen militairen of kinderen van dezen, die elders

door de Boomsoh-katholieke geestelijken werden gedoopt.
In de adsistent-residentie Gorontalo, in November j l .
door den resident bezocht, heersehte onder hoofden en
bevolking een goede geest. De veiligheid van personen en
goederen liet daar echter n o g veel te wenschen over.
Naar aanleiding van de in 1875 door den vorigm resident
met de hoofden der verschillende Gorontalosche landschap
pen gehouden bijeenkomst tot bespreking der sedert lang
aanhangige quaestie eener nieuwe bestuursinrigting hun
ner landschappen, werden in October 1876 van deze hoof
den brieven ontvangen, waarin zij den wensen te kennen
gaven om in hunne tegenwoordige positie te blijven e n ,

landen valt aan te teekenen, is, dat de gezindheid van den
vorst van Sidenring jegens het Gouvernement steeds beter
wordt, zoo als o. a. gebleken is uit de medewerking ook van
die zijde ondervonden in de pogingen om KHAEXQ BONTO

BOXTO tot onderwerping te brengen. Met zeer veel lof wordt
tevens gewag gemaakt van den ijver in dit opzigt door
den vorst van (ioa aan den d a g gelegd. Naar fioeton be
gaf zich met Zr. Ms. stoomschip Banka de secretaris voor
de inlandsche zaken, ten einde met den sultan maatregelen
te beramen tegen kwade praktijken van sommige Boetonsche grooten, die zich buiten des sultans gebied nu en
dan schuldig maakten aan afpersingen op voormalige on
derdanen (verg. vorig verslag bladz. 27). De sultan nam
bij die gelegenheid op zich (Junij 1876) om aan alle Hoetonsche prinsen te verbieden zich naar Banda te begeven
om belasting te heffen van de daar en elders in de residentie
Amboina gevestigde Hoetonnezen, en beloofde tevens er
voor te zullen zorgen, dat geene Boetonsche praauwen
weer uitzeilden zonder van behoorlijke passen te zijn
voorzien. Op het eiland Soembawa gaven twee der vorsten
onlangs blijk van getrouwe nakoming hunner contractuoele
beloften ten opzigte der verzorging van schipbreukelingen.
Een achttal in uitgeputten staat aldaar aangelande per
sonen , afkomstig van een in Januarij j l . bezuiden het
eiland vergaan Kngelsch schip, vonden een menschlievend
onthaal. Door inboorlingen bij den sultan van Soembawa
g e b r a g t , werden zij door dezen van het noodige voorzien,
en op hunne verdere doorreis naar den controleur te Birna
werd ook door den vorst van üoinpo behoorlijk voor hunne
verpleging gezorgd. De in Soembawa gedane keuze van
's vorsten kleinzoon tot opvolger in het bestuur werd in
Julij 1876 door den Gouverneur-Generaal bekrachtigd.
Omtrent de overige thans niet genoemde rijken, die tot
het gouvernement van Celebes behooren, zijn geene berigten van eenig belang ontvangen.
§ 16.

Menado.

Na den onverwachten aanval op de hoofdplaats Menado
in Augustus 1 8 7 5 , waarvan in het vorig verslag werd
melding g e m a a k t , bleef de rust in dit gewest verder on
gestoord (1).
Wel had in de afdeeling Belang (Minahassa) eene kleine
opschudding plaats, ten gevolge van het ontslag aan het
districtshoofd van I'assan Ratahan verleend , en de benoe
ming in diens plaats van een ander, tegen wiens a a n 
stelling zich het tweede hoofd van dat district benevens 8
(1) Blykens het vorig verslag (bladz. 24) waren de 20 personen,
<lie ter zake van dezen aanslag in hechtenis waren genomen, allen,
op een paar na, ter dood veroordeeld. Die veroordeeling was uit
gesproken door den land- of Minahassaraad te Menado. De raad van
justitie te Amboina verklaarde echter den landraad in deze onbe
voegd, en op nieuw regt doende, veroordeelde h|), in September
1876, 11 der beklaagden tot 5 of meer JaNS dwangarbeid in den
ketting. Van de overige 9 werd 1 vrijgesproken en waren 8 inmiddels
overleden.

voorloopig althans, nog niet onder regtstreeksch gouvernementsbestuur te worden gebragt. Tegen inwilliging van
dien wensch kon geen bezwaar Gestaan, daar ook de Bege
ring eene uitbreiding van hare bestuurstaak in Gorontalo
vooreerst niet verlangde. Aan het verzoek van het rijkje
Moeten (zie de noot op bladz. 85 van het vorig verslag)
is dan ook tot n u toe geen gevolg gegeven.
Hetzelfde wat hierboven over den geest der hoofden en
der bevolking jegens het bestuur en omtrent de veiligheid
van personen en goederen in Gorontalo werd gezegd, is ook
van toepassing op de Sangir- en Talaut-eilanden.
In liet verslag van 187") (bladz. 23) werd vermeld, dat
aan een der beide vroeger te Salibaboe op de Talauteilanden gevestigde ondernemers, omtrent wier handelin
gen een onderzoek werd ingesteld, vergunning was verleend
om naar Salibaboe terug te keeren ten einde zijne onder
neming aldaar voort te zetten. Aangezien nu de instructie ,
tegen den anderen ondernemer ingesteld, ook geene vol
doende bezwaren heeft opgeleverd om tegen hem voort te
procedeeren, heeft deze insgelijks vergunning gevraagd
om naar Salibaboe terug te keeren, en tevens verzocht dat
zijne eigendonisregten niogten worden erkend op zekere
gronden, die hij beweerde van de bevolking op die eilanden
gekocht en betaald te hebben. Het deswege aan den resident
van Menado opgedragen plaatselijk onderzoek moest, bij de
afsluiting van 's residents jaarberigt, nog plaats vinden,
daar ongunstig weder hem had belet zich ter plaatse te
begeven.
Om dezelfde reden was tot op dat tijdstip ook nog geen
gevolg gegeven aan de voorgenomen reis van een der
adjunct-inspecteurs van het inlandsen onderwijs naar de
bedoelde eilanden tot het bezoeken der scholen aldaar (verg.
vorig verslag, Idadz. 2-"> en 26).
In de rijkjes langs de noor.lkust liet de staat van zaken
in het begin van 1876 n o g veel te wenschen over. Se lert
de laatste vergaderingen , door den afgetreden resident in
Februarij 1876 met de vorsten en grooten dezer rijkjes
aan boord van Zr. Ms. stoomschip Pont'mnak gehouden
(zie vorig verslag, Ijladz. 2.">), werd weinig van dezen
meer vernomen. Aan hen gerigte brieven lieten zij onbe
antwoord ; belastingen werden door hen niet betaald en
bij het optreden van den in 1876 benoemden resident,
verzuimden zij dezen, zoo als gebruikelijk was, liunno
opwachting te komen maken. Ten einde in dien toestand
verbetering te brengen , vaardigde de resident naar de be
doelde landschappen eene commissie af, bestaande uit den
controleur der afdeeling Menado en den hoofddjaksa ter
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hoofdplaats. Zij bad In lust < m alle daar oog onafgedane
zaken in behandeling te nemen «MI tevens dan radjas, aan
de band dor mat ban gesloten contracten, da verpligtingen duidelijk te maken, die daaruit voor ban voortvloeiden.
De reis, aanvankelijk per zeilschip begonnen (September
I87<>), doch luier, na bel beschikbaar komen vanZr. Ms,
itoom'rchip Pontitntk, met dezen bodem vervolgd, leverde
bevredigende uitkomsten op.
Men reeds jaren lang hangend geschil tuascben den radja
van GorontaJo en dien van Kaidipan over liet landschap

Boeko werd beëindigd, nadat eiii docr de commissie ingesteld onderzoek bad aan liet licht gebragt dat dit land*
schap tdt l.ei gebied van Kaidipan Behoorde, endatalzoo
de radja van Gorontak) geheel onwettige aanapraken daarop
deed gelden. Terwijl laatstgenoemde zich door den resident
liet overreden om zijne vermeende aanspraken terug te
nemen, toonde de radja van Kaidipan zich met de gevallen beslissing ZÓÓ ingenomen, dat hij persoonlek naar
Menado kwam

om den resident daarvcK r y.ijneii dank te

betuigen.
JSij haar bezoek in Bwool legde'de commissie er zich
vooral o]i t< e om de landstreek Kentanan, waar lieden uit
Boalemo (Gorontalo), Luiten eenige voorkennis van liet
Gouvernement of van den radja van Bwool, zich een eigen
rijksbestuur hadden verschaft, weder onder het Bwooléch
gezag t e r u g te 1 reugen. Tien let bleek ('at de hoofden
te Kentanan onwillig bleven liet gezag van Bwool te erkennen, zooals de vorige resident hun bevolen had (verg.
vorig verslag Lladz. 26), werden een 8tal hunner aan
boord van het oorlogschip gebragt om zich te dier zake

te Menado te verantwoorden.

Deze maatregel bad eene

2.]
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dent bet rerscek deed — zonder dat daarop onzerzijds
eenige directe invloed was uitgeoefend — om een der leden
van liet rijksbestuur, die zich altijd hoogst ongunstig over

het Nederlandsche gezag nu,et hebben uitgelaten, te ontslaan en door een beter gezind hoofd te vervangen.
liet bezoek door de commissie aan M w g Oekl en
Iiintac eiia gel ragt, lexordo niets bijzonders op. (Jok in elk
van deze rijkjes werd met dan radja en de rijksgroot en eene
vergadering gebonden SU werden eenige hangende zaken
beëindigd. De radja van Bolang Oeki, die In 1875 als
zoodanig Lencemd, mrar tot hiertoe niet In die waardigheid bevestigd was, beloofde tot dat einde spoedig naar
Menado te zullen komen.
Van den radja van Bintaoena, die, vóór het bezoek der
commissie, in geen driejaren tijdsiets van zich had doen
boeren, werd in Januari) jl. een bevredigende brief ontvangen. Tevens liet hij zijn achterstallige hassil over dat
tijdsverloop storten.
Hetgeen de commissie aangaande den staat van den
landbouw in de bezochte rijkjes te weten k w a m , gaf geen
beugen dunk (uitrent de ontwikkeling van dien tak van
bedrijf. Kijst werd schier allerwegen op drooge velden geplant; slechts hier en daar legde men zich op de natte
rijstteelt toe, doch op zeer kleine schaal; overigens waren
milce en sago voorname voedingsmiddelen die s t . o d s i n
voldoende hoeveelheid voorhanden schenen. Verder wordt
in de meeste rijkjes eenigwerk gemaakt van den aanplant
van koflij en cacao; van dit laatste product werd echter
in de laatste jaren weinig voordeel meer genoten wegens
de ook hier doorgedrongen ziekte in de cacaobocrAen. In
Bwool en Bolang Mongondo wordt ook een weinig katoen
verbouwd. De Uitvoer van koffij uit laatstgenoemd rijk j e ,
waar de aanplant naar liet schijnt het aanzienlijkst i s ,
werd gezegd in de eerste negen maanden van 187(5 omstreeks
30 pikols te beLl en bedragen.
Van zeeroovers werd in de residentie Menado weinig
vernomen.

gewenschte uitwerking. Na eenige aarzeling gingen de
overgebleven (mindere) hoofden er 1( e over om een kampt Dghoofd met den titel van majoor uit hun midden te verkiezen, ondergeschikt aan den radja van Bwool; zij deden
voorts afstand van hun eigen rangen en titels en vroegen
aan de vertegenwoordigers van den resident vergiffenis voor
de moeijelijkheden, die de willekeurige handelingen van
Kentanan het Gouvernement veroorzaakt hadden.
§ 17. Amltoiua.
De ons minder goedgezinde vorst van Bolang I t a m ,
door zijne ondergeschikte hoofden zelven aangeklaagd
wegens zijn wangedrag en de door hem gejileegde afperHet afgeloopen jaar kenmerkte zich niet door eenige gesingen . werd, in opvolging harer instructie, door de combeurtenis , die op den algemeenen politieleen toestand van
missie naar Menado medegenomen; terwijl het Lestuur
dit gewest van nadeeligen invloed, kon zijn.
tijdelijk werd opgedragen aan den djoegoegce des rijks,
De militaire expeditie van 1875 tegen de berg-Alfoeren
bijgestaan door eenige mantrie's. Door den resident voorop Ceram wordt gezegd de gewenschte uitwerking te
loopig in zijne waardigheid geEChorst, is de radja sedert
hebben gehad. Voortdurend ondernemen echter nog de
door den Gouverneur-Oeneraal voor goed uit het bestuur
verschillende Ceramsehe stammen sneltogten tegen elkanvan Bolang Itam ontzet.
der, terwijl het bestuur niet altijd de schuldigen in handen kan krijgen, daar het op medewerking van de inlandIn Bolang Mongondo werd de gezindheid van hoofden
sche hoofden in den regel weinig kan rekenen ; onbezolen bevolking jegens liet Lestuur niet zeer g u n s t i g bevonden.
digd als dezen zijn, moeten zij door vischvangst, landbouw
Een zekere Arabier, MOHAMAD AMIN genaamd, van
of handel in hun onderhoud voorzien, waardoor zij aan den
Singapore a f k o m s t i g , die te veren o( k reeds eenige n tijd
eenen kant meestal niet in staat zijn naar Lehooren hunne
in Bolang Itam had doorgeLragt. had zich hij de bevolambts] b'gten te vervullen en aan den anderen kant dikk i n g van Bolang Mongondo veel invloed weten te verwijls in verzoeking komen hun eigen Lelang Loven dat
schaffen , zoodat hij schier in even hoog aanzien stond als
van het algemeen te stellen. Nogtans doen zich enkele
de bekende IMAM S A P I , over wien gehandeld werd in het
malen loffelijke uitzonderingen voor.
verslag van 1874, Lladz. 20. In beide rijkjes was men in
gebreke gebleven om van het aanwezen van bedoelden vreemBij de straks bedoelde militaire expeditie maakte zich
deling aan het Lestuur Lerigt te geven. Den radja werd
o. a. een der Ceramsehe regenten, die van Loemaweh, zoo
dit onder het oog gebragt en aanLevolen op de handeverdienstelijk , dat hem het ridderkruis der Militaire Willemslingen van MOHAMAD A M I N , die zich onledig hield met
orde geschonken werd.
het geven van godsdienstig onderwijs, een waakzaam oog
In het afgeloopen jaar gaf de negorij Kamarian eenige
te houden. Ten opzigte van IMAM S A I I , die zich in Junij
moeijelijkheid , doordien zij weigerde een door het bestuur
1870, met voorkennis van het Lestuur te Menado. mede
aangestelden tijdelijken regent te erkennen. Een togt in
naar Bolang Mongondo had begeven, doch daartoe slechts
Juin 1876 door Zr. Ms. stoomschip 1'ontiaiutk derwaarts
voor twee maanden vergunning had verkregen , gelastte
ondernomen , ten einde de bewoners tot gehoorzaamheid
de commissie dat de radja dezen Arabier, die zich niet
te brengen, bleef zonder gevolg , daar de negorij, uithoofde
ter hoofdplaats Bolang maar onder KottaLcena ophield,
van ongunstig weer, niet te bereiken was. In December
zou doen aanzeggen ten spoedigste naar Menado terug te
scheen evenwel de geest in Kamarian verbeterd : de tijdekeeren. De radja beloofde hieraan te zullen voldoen,doch
lijke r e g e n t , die derwaarts g i n g om de negorijgoederen
in do eerste maanden van 1877 liet zich de terugkomst
over te nemen, ontmoette daarbij geenerlei tegenstand.
van IMAM S A I I n o g wachten. Niettemin schijnt het bezoek
De gezondheidstoestand op de verschillende tot .deze
der commissie en de uitreiking aan den radja van een geresidentie behooreiide eilanden was , voor zooveel vernomen
schenk (eeresabel) als blijk van waardeering zijner bewerd . gedurende 1876 over het algemeen vrij gunstig.
moeienis in de opvatting van een paar der schuldigen
De kruidnagelen oogst (alleen op de eigenlijke Ambonsche
aan den aanslng op Menado, in Bolang Mongondo een
eilanden) was zeer gering. Het nadeel van dezen schralen
goeden indruk te hebben achtergelaten. Dit m a g althans
oogst werd echter eenigszins opgewogen door buitensporig
o p g e m a a k t worden uit het feit, dat in Januari] jl. een
booge marktprijzen.
brief van den vorst ontvangen werd, waarin hij den resiOp de Banda-eilanden namen handel en welvaart toe.
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Zoo bevreesd als de Bandasche perkenier eenige jaren geleden v u voorde gevolgeu der opheffing van het specerijmonopolie, zoo huiverig hij destijds scheen om op eigen
wieken te drijven, 100 vol zelfvertrouwen is hij thans , 8U
hij deinst ilan ook niet t a n i g om liöh in nieuwe ondernemingen van venohillenden aan! (e w a g e n , hetgeen onder
auderen blijkt uit de oprigting der Randa-ttftftmvaartrwffderij
(over welke straks meer), de exploitatie van het eiland

Bbun, de op Ueratn ondernomen proeven met den aanplant
van kotlij en de oprigting aldaar van eene stoomhoutzagerij
(zie lager).
Op de overige tot deze residentie liehooren(!e eilandengroepen is de toestand minder bevredigend. Door hunne
geïsoleerde ligging tot in 1875 nog van liet itoomverkeer
in den (lost-lndischen archipel uitgesloten en daarenboven
m sommige tijden van het jaar moeü/lijk te bereiken ,

zijn de/.i' eilanden nog weinig beschaving deelachtig
geworden. Onder de verschillende stammen, waardoor zij

bewoond worden, komen veelvuldig twisten voor, en niet
zelden hebben onder hen straffeloos moord- en rooftooneelen
plaats, omdat het bestuur tot nog toe de middelen miste
om zich op die verwijderde plaatsen naar belmoren te laten
gelden. Komen nu en dan misdaden aan het licht, dan
valt hef toch veelal moeijelijk die te beregten op de ver

afgelegen hoofdplaatsen waar de regter zijn zetel heeft.
.Meer en meer wordt dan ook de noodzakelijkheid gevoeld
om in het oostelijk gedeelte van den Indisohen archipel de
noodige middelen tot betere gezagsuitoefening aan te brengen.
Maatregelen om daartoe, en ook tot eene meer afdoende
regfshedeeling voor de Moluksche eilanden-groepen, te geraken, zijn tij de Indische Begering in overweging.
Intusscnen hebben reeds in den laatsten tijd meer bestuur»
aanrakingen met de Ambonsche onderhoorigheden plaats
gevonden. Daarvo* r is gebruik gemaakt van de gelegenheid,
die zich een paar malen voordeed, om de handelsreizen van
het stoomschip Etjcron (behoorende tot de straks bedoelde
Bandaaebe reedern) door een onzer ambtenaren te doen
medemaken; terwijl bovendien voor inspectiereizen achtereenvolgens werden beschikbaar gesteld het gouvernementsstcomschip Anjrr, het oorlogstoomschip Cnraroo, en laatstelijk (in Maart jl.) het gouvernementsstooniscbip Tttgal.
Eene geregelde communicatie met verschillende eilanden
van dit gewest is voor de naaste toekomst verzekerd, daalde reederij » B a n d a " zich voor den tijd van twee jaren,
te rekenen van Junij 1877, heeft verbonden om hare stoomvaartonderneming in bet oostelijk gedeelte van den archipel
geregeld voort te zetten, waartoe de Hegering haar gedurende dien tijd (als proef) hetzelfde subsidie per geogralisehe mijl heeft toegelegd als genoten wórdt door de
Nederlandsen Indische Stoomvaartmaatschappij (verg. overigens hoofdstuk «f, afd. VII).
Eenige bijzonderheden omtrent de twee inspectiereizen,
in 1876 door den resident zelf volbragt, mogen bier eene
plaats vinden. De gelegenheid zal zich dan aanbieden om
hier en daar nog het een en ander op te nemen. ontleend aan de berigten van den controleur ter beschikking
te Aniboinaen van den controleur 'der afdeeling Boeroe, die
gedurende het tijdvak Gctober 1875-Maart 1870 achtereenvolgens de twee eerste reizen van bet stoomschip Bgtron
niedemaakten.
'sKesidents reis per stoomschip Anjer (in Maart en April
1876) strekte zich uit tot Oost-Ceram, de Ceramlaut-,
Goram- (Gorong-), Wateebella- (Matabclla-), Key-. Aroë-.
en Tenimber-eilanden, Babher, Letti en Kisser (Zuidwestereilanden). Hij werd vergezeld door den controleur ter beschikking te Aniboina en door een doctor iljawa (inzonderheid
ter invoering van de vaccine), terwijl van deze gelegenheid
tot het verrigten van hun dienstwerk op de te bezoeken
eilanden ook gebruik maakten de betrokken adjunct-inspecteur van het inlandscb onderwijs, zoomede een der predikanten te Amboina.
Na Saparoea te hebben aangedaan, bezocht men de zuidkust van Oost-Ceram, waar met de radja's en mindere
hoofden der regentschappen Toboe en Kilmoeri deels aan
wal, deels aan boord, vergaderingen werden gehouden om
inlichtingen in te winnen nopens den g a n g van zaken en
te regelen wat noodig was. Zoowel hier als in het regentschap Waroe, op de noord-oostkust, waar vervolgens een
bezoek werd g e b r a g t , werd eene eerbiedige bejegening
ondervonden. W a t bet regentschap Kilmoeri betreft, werd
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onder anderen gelegenheid gevonden om het g e z a g te herstellen van den radja, die, ook volgens de inlichtingen
van een daar gevestigde!» , tot den Islam Overgeganen
Europeaan, tot dusver geen genoegzaam overwigt op zijne
onderhoorigen kon uitoefenen om den verboden handel
in opium , buskruid en vuurwapenen te beletten.

Bedoelde Europeaan was bezig in dr negorij Hoe eene
stoomhout/.agerij op te rigten, waarvoor de werktuigen
reeds aanwezig waren, en werkte niet kapitaal van Iianda.
Hij had 'i landgenootei» (Duitschers) in dienst en ;>!S inlanders, meest Boetonnezen van Banda en overigens All'.,eren.
Reeds bad deze industrieel groote hoeveelheden uit de band
gezaagd hout, inzonderheid het zoo kostbare wortelhout,
hem tegen voorschot door de bevolking- geleverd, naar

Banda verscheept.

Aan de onderneming was ook eene

steenbakkerij verbonden, waar vrij goede steeuen werden
gebakken. Op een uitgeknpt boscbgedeelte, tot zijne nederzetting behoorende, dacht de ondernemer een aanplant van
tabak en kapas te beginnen. Verder had bij het voornemen eene moskee te stichten, waarvoor materialen van
Singapore waren aangebragt.
In het regentschap Waroe werd de in 187") reeds benoemde regent geïnstalleerd, en zijn voorganger, die hem
veel last veroorzaakte, aangemaand zich van verdere inmenging in de bestuurszaken te onthouden.
De eilanden van de Ceramlaut-gruep, op welke de resident zich vertoonde, waren Kilwaroe en Gisser, het eerste
de zetel van den radja die aanspraak maakt op het oppergezag over de gel.eele groep. Beide eilandjes, slechtsdoor
eene naauvve straat van elkander gescheiden, droegen
het kenmerk van een uiterst levendig liandelsvertier. het
gevolg hunner gunstige ligging en van de uitmuntende,
in eiken moesson veilige roede, die eene tusscben beider
kusten gevormde diepe geul aanbiedt. Vooral Gister is
de stapelplaats van de voortbrengselen van den geheelen
zuid-oostelijken archipel, die er tegen producten uit
Europa, China en Bali worden ingeruild. Van Makasser
en Singapore — zoo laat zich de resident in zijn reisverslag uit — brengen de Boeginezen in hunne logge padoewakangs op Gisser Europewhe en inlandsche lijnwaden,
grof aardewerk, buskruid, vuurwapenen, ijzer- en koperwerk, kramerijen . ruwe opium en Balische rijst, om die
te ruilen tegen de wilde muskaatnoten, de aromatische
massooi-schors en de paradijsvogels van de 1'apoeasche
eilanden en van Nieuw-Guinee, tegen de t r i p a n g , de schildpad, het paarlemoer en de vogelnestjes van de Arofi-eïlanden, door de Gorammers hier aangebragt in hunne n e t t e ,
oj) de Key-eilanden gebouwde belangs. Van hun eigen
land brengen de Gorammers kleedjes, doozen (tetombo's)
en kapmessen , om daarvoor van de Cerammers sago-broodjes
en gedroogd herten-en kasuarisvleesch, van de Boeginezen
lijnwaden en opium in te ruilen, welke laatste artikelen zij
ge leeltelijk voor zich zelf, gedeeltelijk voor den uitvoer naar
Misole en Waigioe noodig hebben. Behalve de hooger genoemde voortbrengselen worden van de Papoeasche eilanden
vaak ook slaven in ruil genomen , die over geheel Oost-Ceram
worden verspreid, ja zelfs naar Bali worden uitgevoerd.
De misbruiken, waarmede het geschetste drukke handelsverkeer op Gisser gepaard g a a t , zoo als de invoer van
slaven, opium, buskruid en vuurwapenen en hunne verspreiding ook elders dan op Nieuw-Guinee, voor welk
eiland de invoer der drie laatstgenoemde artikelen niet is
verboden , kunnen — zoo besluit de resident — alleen wijken
bij eene meer onmiddellijke gezagsuitoefening.
In eene te Gisser belegde vergadering - , die ook werd
bijgewoond door eenige hoofden van Oost-Ceram en van

andere tot de Ceramlaut-groep behoorende eilanden, werden
de zaken voorgebragt en de noodige inlichtingen verstrekt
door den radja van Gah op Oost-Ceram, sedert 1867 aangesteld als gecommitteerde van het Qouvernemei r voor
Oost-Ceram en de Ceramlaut-eilanden. De aanstelling van
dien gecommitteerde, die als zoodanig zijn gebied beeft
te doorreizen, kleine geschillen moet z< eken te voorkomen
o f t e beslechten, en omtrent belangrijke verslag doet aan
bet Europeesch bestuur, heeft volgens den resident reeds

veid nut opgeleverd.
De beëindiging van een geschil over de te betalen barta
(huwelijksprijs) voor het schaken eener vrouw uit eene
andere negorij weid door den resident te baat "genomen
om de verzamelde hoofden aan te bevelen de herring van
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borta gaandeweg af te schaden. Inderdaad, sehrQfl de
resident, ii de uuiteusporigbeid \:m deii voor vrouwen te
betalen huwelijksprijs, vooral van de eens negorij aan de
andere, eene gestadige bron van voeten en oorlogen, en aan
dit gebruik /.ouwel ols aan bet opiumschuiven schijnt bat
gedeeltelijk te moeten worden toegeschreven dat de bevolking in deze streken y.oo weinig toeneemt.
De retributie, die In deze itreken door de hoofden pleegt
geheven te worden van de gezagvoerden vau ter reeae
Komende vaartuigen wanneer /.ij lioh van drinkwater,
brandhout, bamlxie, rotting, of timmerhout ter herstelling
van hunne bodemi voorxien, was op de zoo uiterst druk
bezochte reede tuaaoben Kilwaroe en Oiaaer ontaard in
eene soort VOU haven- of onkerogegeld, waaraan alle in
zee nf' aan wal geankerde vaartuigen onderworpen werden, onverschillig- of /.ij drinkwater enz. haalden of niet.
Daar deze heffing onwettig en voor den bloei van den
handel LU deze streken verderfelijk was te achten, verbood
de resident zoowel den radja van Kilwaroe als den majoor
van (lissei' om verder eenige belasting, onder welke benaming ook. van de ten anker komende vaartuigen te
heffen, behalve eene billijke vergoeding voor het door hen
gebaalde drinkwater en de boacbproducten, welke vergoeding de radja en de majoor gelijkelijk zouden moeten
deelen.

Den radja van Kilworoe stelde de resident een Nederlondach wapenborl ter hand, met last om dit aan het
.strainl van Kilwaroe op de naar Gisser gekeerde zijde op
te rigten, zoodat het voor alle binnenvallende vaartuigen
goed rigtbeor zou ziju (1).
Op Manawoko (het eerst bezochte der Gorani-eilanden),

volgens eene telling- van vóór 1873 2862 zielen bevattende
(welk getal echter in de laatste jaren moet afgenomen zijn),
viel den reaident eene feestelijke ontvangst te beurt van
de zijde van het vrij beschaafde opperhoofd van het eiland ,
den radja van Amar, aan wien een gouden rottingknop
werd uitgereikt, omdat van zijne diensten in het vervolg,
bij behoorlijke leiding, goede verwachtingen werden g e koesterd. De gelegenheid deed zich hier voor om eenige
kinderen te doen vaccineeren, en daardoor eene poging
aan te wenden tot breideling van de pokziekte, diein deze
streken, even als op Ceram en de Ceranilaut-eilanden, van
tijd tot tijd groote verwoestingen aanrigt. Een minder
gunstige indruk werd verkregen bij het bezoek op het tegenoverliggende eiland Goram, thans nog 4277 inwoners t e l lende, waarover het hoofd van Manawoko mede eenig gezag
schijnt uit te oefenen. Het weinig beteekenende eiland
Poeloe Pandjang of Soeroeaki (onder Qorom behoorende),
slechts door 348 zielen bewoond, werd niet bezocht, w e gens de moeijelijkheid om over liet rif te komen dat het
geheele eiland omgeeft.
Kenmerkten zich de bewoners der Goram-eilanden door
naarstigheid en handelszin, omtrent hunne zedelijkheid
wordt een minder gunstig getuigenis afgelegd. Vooral
het opiumschuiven raakt bij hen al langer hoe meer in
gebruik.
In de kleine Watoebellagroep met nog geene 2000 inwoners, waar zich nog 'nimmer een stoomschip en sedert
1836 geen gouvernementsvertegenwoordiger had vertoond,
zette di' resident op de drie voornaamste eilanden, Watoebella, Kessewoeien Tyoor, voet aan wal. Werd de bevolking
tot dusver afgeschilderd als woest en roofzuchtig, de resident trof slechts vreedzame, vriendelijke en zachtaardige
menschen aan, goedgezind jegens Europeanen en vatbaar
voor beschaving. Verschijnselen deden zich voor, waaruit
was af te leiden dat de bewoners binnen niet langen tijd
van de hen bezoekende Boeginezen en Gorammers den
Islam zouden overnemen. Zij erkennen het oppergezag
van den radja van Amar, van wien ook de hoofden (kapitans en orangkaja's) hunne aanstelling ontvangen.
Op Kessewoei begiftigde de resident een der orangkaja's
met een zilveren rottingknop. Hoogstwaarschijnlijk was
deze het eerste hoofd dat van wege het Nederlandsch Indisch Gouvernement aangesteld of bevestigd werd.
Op de Key-eilanden was de komst van de Anjer van
(1) Over Gisser en omliggende eilanden wordt, even als over
de straks te bespreken Key- en Aroë-eilanden, lager nog het een
en ander gezegd, ontleend aan 's residents mededeelingen nopens
zijne tweede inspectiereis.
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groot n u t , door zij tot staking van een vrij hardiiekkigen
strijd leidde. Toen namelijk de resident voor Klein-Key
kwam, vond hij een aantal Mohammedaanse!»' negorijen
in OOrlog met de heidensehe negorij l.oeinagorong (district
Wajin) , ten gevolge VOU een twist die reeds was uitgebroken toen in October 1JS7Ö de controleur van Ainboina
zich met het stoomschip BgetOH voor de hoofdkampong
Doellob had opgehouden, en die voortgezet was hoewel

deze de tot eene vergadering opgekomen hoofden tol vrede
had vermaand. Het gerucht dat de resident nu in aantogt
was, deed plotseling de belegeraars vlugten, en in de ontzette negorij, waar r Is gebrek was ontstaan voornamelijk aan drinkwater, werden de onzen als verlossers ontvangen. Vier der meest schuldige Mohamnieilnunsche hoofden werden daarop zonder veel moeite gevat, zoome Ie
een in het district Toe wal gevestigde Arabier, die, zooals
int de afgenomen verhooren bleek, zich in de laatste jaren
zoowel daar als iu het district Dnellah als scheidsregter

in godsdienstzaken opgeworpen, en de Mohammedanen,
uit dweepzucht, tot den oorlog aangezet had. De vier
aangehouden hoofden, waaronder ook de radja van Doellah ,
die als bet hoofd der Mohatnmedaansche regenten van de
geheele Key-groep wordt beschouwd, zijn tijdelijk ter
hoofdplaats Amboina aangehouden, terwijl de bedoelde
Arabier sedert door de Hegering, bij politieleen maatregel,
in 't belang der openbare rust en orde op de Key-eilanden,
naar Madura is verwijderd.
Op de Key-groep breidt zich de Islam sterk uit, en vaak
hebben de nog heidensehe radja's moeite zich tegenover
hunne Mohammedaansche vasallen staande te houden. Het
heidendom wordt trouwens gezegd hier, zelfs bij zijne belijders, overal in minachting te zijn, en het is, naar de
meening van den resident, hoofdzakelijk slechts hun groote
zucht naar sterken drank die de heidenen van eene algemeene bekeering tot den Islam terughoudt.
Een der nog heidensehe hoofden , het kamponghoofd
van Doellah laut (Klein-Key), openbaarde den predikant
zijne begeerte om dadelijk, zoo mogelijk met al zijne
onderhoorigen , gedoopt te worden , aan welk verzoek uit
den aard der zaak niet kon worden voldaan. Over 't
algemeen getuigden de ontmoetingen op de hierbedoelde
eilanden wel niet van bijzondere voorkomendheid, maar
ook niet van eene kwade gezindheid.
Er heerschte meer welvaart dan m e n , met het oog op
de gedurig heerschende twisten, zou hebben verwacht.
Allerwegen werden nette en stevige huizen aangetroffen.
Het bouwen van sierlijke en stevige praauwen is de voornaamste tak van nijverheid op de Key-eilanden , daartoe als
aangewezen wegens den overvloed van hooge en regte
stammen van duurzaam timmerhout dien de bosschen
opleveren; het hout is tevens een belangrijk artikel van
uitvoer, vooral naar Amboina en Banda. Ook in het houtsnijden en het pottenbakken zijn de bewoners der K e y eilanden ervaren.
Aan enkele orangkaja's op Groot-Key reikte de resident
als teeken hunner waardigheid een rotting met zilveren
knop uit. Ook op dit eiland bleek de hooger genoemde
radja van Amar eenigen invloed te hebben, hier echter
waarschijnlijk alleen berustende op zijne handelsondernemingen, zijne ontwikkeling en zijne kennis der Maleische taal.
Op de Aroë-eilanden werden niet alleen de voorwalsnegorijen aangedaan, maar ook onderscheidene der slechts
zeldzaam bezochte achterwalsnegorijen ; ware paaldorpen ,
in uiterlijk geheel verschillend niet alleen van de kampongs op den voorwal, maar ook van hetgeen in den geheelen
Molukschen archipel wordt aangetroffen.
De uitgestrekte koraalbanken dezer achterwals-eilanden
leveren de t r i p a n g , schildpad, paaiden en 'paarlemoer o p ,
welke, met de vooral in den laatsten tijd zoo gezochte,
doch langzamerhand schaarscher wordende paradijsvogels ,
de voornaamste handelsartikelen der bevolking uitmaken.
Hier scheen de maatschappelijke toestand betrekkelijk
gunstiger dan op den voorwal, waar de bevolking gezegd
wordt gaandeweg af te nemen. Ellendige woningen , slecht
voedsel (eenig spoor van wezenlijken landbouw of veeteelt
werd nergens aangetroffen), gebrek aan goed drink- en
badwater en misbruik van sterken d r a n k , door kinderen
en grijzen hier gelijkelijk geliefd, schenen de hoofdoorzaken
van dat verval. Op de achterwals-eilanden trouwens waren
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medfi weinig teekenen van welvaart zigtbaar, daar de
producten van waarde l)ij voorkeur werden geruild tegen
arak en overigens tegen koperdraad, buskruid en vuurwapenen , terwijl de eigenlijke artikelen van weelde hier slechts
bestonden in groote aarden schotels, gongs en olifantstandon.
Opdeil voorwal waren hoofden en bevolking hoogst onwetend
en bijgeloovig. Ofschoon nog steeds overal het oppergezag
van het Gouvernement op deze eilanden wordt erkend ,
moet onze invloed aldaar toch verminderd zijn naar mate
onze aanrakingen met die streken schaarscher zijn geworden.
Ook dreigde er het reeds zeer verzwakte Christendom langzamerhand weder plaats te maken voor het heidendom.
In afwachting van meer afdoende voorzieningen tot betere
verzorging der inlandsche Christengemeenten, waartoe naar
de meening van den resident de plaatsing van een hulpprediker zou verdienen in aanmerking te komen, zou men
trachten aanvankelijk eenige verbetering aan te brengen
door eene vervanging der aanwezige drie schoolmeesters
door meer geschikte personen (1). Op een vierlal plaatsen
werd door den meergenoemden predikant, die de reis medemaakte, kerk gehouden, doop bediend, enz.
De belangrijkste handelsplaats der Aroë-groep is Oobo
op Wammer. De drukste tijd valt hier in Mei of J u n i j ,
wanneer de handelaren van de achterwals-eilanden t e r u g keeren om hunne daar opgekochte waren te sorteeren en
te verschepen. De resident vond dan ook de meeste handelaren , zoomede h u n van gouvernementswege aangesteld
hoofd, afwezig. Te oordeelen naar de ontvangst, die den
resident te beurt viel, scheen hier het Nederlandsen bestuur
geacht en bemind. Een door hem uitgereikt Nederlandsch
wapenbord werd met blijkbare ingenomenheid aan het
strand opgerigt. Omtrent de handelsbeweging kon de
resident geene inlichtingen inwinnen. De controleurs die
kort te voren (per Eycron) Dobo bezocht hadden, berigtten
echter dat de jaarlijksche omzet aldaar kon geschat worden
op eene waarde van omstreeks zes tonnen g o u d s , en dat
de uitvoer van paarlemoer, het hoofdproduct, in de laatste
jaren van 3000 tot 2000 pikols verminderd was, gedeeltelijk
welligt omdat de visscherij steeds op grootere diepte moet
worden voortgezet en daardoor moeijelijker w i r d t , maar
vooral ook omdat, ten gevolge van de aanzienlijke stijging
der prijzen, met de tegenwoordige productie toch genoeg
verdiensten worden behaald.
Volgens het zeggen van een der inlandsche schoolmeesters op W a m m e r , tevens belast met de administratie
van het steenkolendepót, kwamen dikwijls vreemde — vooral
Engelsche— stoomschepen op de Aroë-groep, doch slaagden
zij nimmer in het innemen van steenkolen, uithoofde zich
niemand der bewoners leent om bij het inladen (als koelie)
behulpzaam te zijn. Belangrijke zaken waren op de Aroëgroep door den resident niet te behandelen. In het najaar
van 1875 evenwel was bij den ambtenaar, die toen deze
eilanden bezocht, eene beschuldiging van moord ingebragt
tegen een daar gevestigden Arabier. Deze was toen naar
Amboina overgebragt, en eene aan den moord medepligtige
Aroësche vrouw had hem derwaarts vergezeld. Beide personen zijn sedert, met toepassing van art. 47 van het
Regeringsreglement, ter hoofdplaats Menado geïnterneerd.
De Regering g i n g hiertoe over, omdat het doorzetten der
strafvervolging hoogst waarschijnlijk zou zijn afgestuit op
den grooten weerzin der eilanders om als getuigen naar
Amboina op te komen, terwijl aan eene onvoorwaardelijke
invrijheidstelling der beklaagden nadeelen van politieleen
aard verbonden waren.
De Key-Tonimber eilanden moesten worden voorbijgestoomd, daar het landen hier uiterst moeijelijk werd geoordeeld en de avond reeds begon te vallen. Volgens de
mededeelingen van inlandsche hoofden die den resident
vergezelden, zijn het zeer onbelangrijke eilanden, en waren
slechts twee daarvan (het grootste Key-Tenimber, en het
kleinere Bali geheeten) bewoond door menschen van Tenimber, die de hier in ruime hoeveelheid aanwezige klappers ten verkoop brengen naar de Key-eilanden, hetgeen
schier hun eenig bestaan uitmaakt.

(1) In Maart jl. zijn andere schoolmeesters naar de Aroë-eilanden
overgebragt. Een der predikanten van Amboina is toen mede derwaarts vertakken tot het brengen van een herderlijk bezoek aldaar.
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Eene bijzonder hartelijke ontvangst
lieurt op de eilanden Kordate en Larat
der Tenimber-groep), waar de negorijen
werden bezocht.
Met het oog op de belangrijkheid

viel den resident ie
(de ïioordoostelijkste
Sabiano en Kal'iobor
van eerstgenoemde

plaati en dt; waarschijnlijkheid dat zij meermalen door
vreemde schepen werd aangedaan, werd aan het strand
een der medegenomen wapenborden opgerigt, waarmede
de inwoners blijkbaar zeer ingenomen waren. De bevolking
schijnt bedreven te zijn in het smeden en damascoeren van
lansen , harpoenen en klewangs, het graveeren in paarlemoer
en hét bewerken van ivoor. Ook do hier aangetroffen houten
afgodsbeelden waren veel kunstiger gesneden dan men van
zulk oen onbeschaafd volk zou verwachten. Over het algemeen zagen de lieden er krachtig en gezond u i t ; het voedsel
en het drinkwater zijn er dan ook boter dan op de Aroëeilanden. Het plan om nog andere eilanden van de Tenimbergroep te bezoeken , o. a. het voornaamste eiland Timorlaut
(waar de controleur van Boeroe op zijne reis met de lïtjeron
geweest was), moest uithoofde van de ongunstige weersgesteldheid onuitgevoerd blijven.
Minder gunstige indrukken leverde 's residents bezoek op
Babber, waar de bevolking, op omstreeks 1000 zielen geschat, er woest en slecht gekleed uitzag en van zekere
onverschilligheid jegens het Gouvernement blijk gaf. Van
landbouw scheen weinig werk te worden gemaakt. Alleen
djagong en tabak werden in kleine hoeveelheden verbouwd.
Daarentegen worden er betrekkelijk veel varkens en geiten
gefokt, die naar Banda worden uitgevoerd. Daar de eilanders het weven en spinnen verstaan, maken zij hunne eigene
kleedjes van de hier groeijeude kapas. Van de aanwezige
klapperboomen worden de vruchten weinig g e b r u i k t , maar
des te meer het gegiste sap dat die pahnsoort oplevert.
De meeste bewoners van Babber hebben hunne tuinen op
het tegenoverliggende eilandje Wetan.
Van den tolk werd vernomen dat de groote strandnegorij
Tepa eenige maanden geleden door een ongelukkig toeval was afgebrand. Ofschoon de bevolking geheel tot
het heidendom vervallen schijnt, waren nog sporen van de
vestiging van het Christendom te onderkennen in de persoonsnamen , in de zwarte kleeding der vrouwen, hier naar het
schijnt even als te Amboina indertijd door de Christenleeraren
ingevoerd, en in het begraven der lijken, eene afwijking
van het op alle naburige groepen heerschende gebruik van
bewaring boven den grond. Een met goedkeuring der bevolking nieuw opgetredene orangkaja werd door den resident
in zijne waardigheid bevestigd.
Gemis aan een met het vaarwater genoegzaam bekenden
loods deed het ongeraden oordeelen het schip bloot te
stellen aan de gevaren, waarmede liet bezoek van Sermata,
Loewang, Lakor en andere door reven omringde eilanden
zou gepaard gaan. De zuidoostewind stond hoe langer hoe
sterker door, zoodat ook het bezoek van de op de zuidkust
van Moa gelegen negorijen niet mogelijk was. Men stoomde
dus naar Letti. Ter reede Serwaroe (op de noordwestkust
van het eiland), waar de Anjer ankerde, kwam een Europeesch gezagvoerder aan boord, die ruim een maand geleden
op de kust van Letti had schipbreuk geleden, waarna
zijn vaartuig (een te Soerabaija te huis behoorend fregatschip dat eene lading steenkolen voor het Gouvernement
in had) door de bevolking van de drie noordelijke negorijen
Toetoekei, Tombra en Noewewang was uitgeplunderd,
terwijl pogingen van de bemanning, om nog het een en
ander te redden, gewapenderhand belet waren. Na de onttakeling van het schip was echter aan niemand der schipbreukelingen meer eenig leed gedaan; zij waren te Serwaroe gehuisvest, gedeeltelijk in het kerkgebouw, gedeeltelijk in de woning van den kapitan (het hoofd dier plaats),
welke laatste hun ook nog eenige kleinigheden had terugbezorgd en den voorraad levensmiddelen dien zij nog hadden
kunnen bergen uit eigen middelen had aangevuld. De
hoofden gaven al dadelijk een groot vermoeden van schuld,
daar geen hunner aam boord kwam dan alleen de kapitan
van Serwaroe, tevens waarnemend hoofd van Toetoekei.
Serwaroe telt de meeste Christenen, maar h u n getal is
sedert den dood van den laatsten zendeling (in 1867) afgenomen; het dorp is op den vlakken grond gebouwd; de
overige negorijen daarentegen zijn gelegen op 40 tot 60
voet hooge klippen, waarheen steile natuurlijke trappen
voeren, en zijn van steenen met geschut bewapende wallen
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eenig blijk van verlangen om zich naar Letti te Ingeven,
ten einde den resident te begroeten. Voor deze onverliet door dan reaident Ingestelde ondenoek nopen het
schilligheid, zoo geheel in strijd met hetgeen vroeger
voorgevallene met liet geatrande Khip bavaitigda de mede- wel eens vernomen was omtrent de zucht op Moa naar
deelingen van den gezagvoerder. Aanmaningen aas de bemeerdere aanraking met het Gouvernement, zocht de
trokken hoofden, om de geroofde goederen te doen terugresident eene verklaring in het feit, dat de dienstbezoeken
geven, mogten niet reel uitwerken, liet bleek dat de bezonder eenige militaire praal of magtsvertooning werden
volking van Letti voor hare hoofden weinig ontzag heeft
afgelegd. Do naar Serwaroe medegenomen onderwijzers
en eigenaardige begrippen koestert omtrent strandregt.
van Serai en Moa werden van medicijnen voorzien en van
Van het dadelijk opleggen eener schadevergoeding, onder
het noodige om de vaccine toe te passen, die hier 't laatst
bedreiging van bestraffing hij niet-voldoening, meende de
in 1872 was ingevoerd, maar weder uitgestorven was.
resident zich te moeten onthouden, omdat de Anjer geene
(Ook de onderwijzers op do Aroë-eilnnden hadden lancetten
genoegzame middelen aanbood om des noods de bedreiging
en vaccinestof ontvangen.)
ten uitvoer te leggen. Eene krachtiger optreding Bleef
Op Kisser, waarheen nu desteven werd gewend, zag
dus voorbehouden tot bij de verschijning van een later
de resident zich verwelkomd door den orangkaja van
naar Letti te bestemmen oorlogschip (1). inmiddels werd
Aboesoer , die, naar hij voorgaf, in het belang van den
aan den kapitein en de verdere bemanning van het verhandel tijdelijk aan het strand woonde. Ofschoon hij het
ongelukte schip overtogt naar Amhoina verleend , waarreisgezelschap in zijne woning vriendelijk ontving, scheen
heen ook de (Christen-) onderwijzer van Serwaroe werd
hij echter ongeneigd den resident naar de binnen 'slands
overgevoerd, omdat hij, even als zijn voorganger, er voortgelegen hoofdnegorij Kotta Lama te volgen. Nergens op
durend aan mishandelingen blootstond.
den togt derwaarts viel eenig spoor van ontzag of'gedienstigheid bij de bevolking waar te nemen, en er was nieIn uiterlijk voorkomen verschillen de Lettinezen weinig
mand met wien de landsaangelegenheden konden worden
van de bewoners dei Tenimber-eilanden; de overvloedige
behandeld. De schoolmeester verhaalde dat de radja, het
voedingsmiddelen die het eiland hun oplevert, dragen er
opperhoofd van het geheele eiland , naar Timor Dilly getoe bij dat zij er krachtig en gezond uitzien. Het eiland
vlugt was, om van daar naar Amboina te gaan. Uit eene
moet vooral aan de zuidkust. waar voortreffelijke weiden
nietige oorzaak was tusschen den radja en den straks
worden aangetroffen , een vrij aanzienlijken veestapel begenoemden orangkaja hevige oneenigheid ontstaan, waarbij
zitten. Ook sommige soorten van vruchtboomen, o. a. de
de laatste, die over veel volk scheen te kunnen beschikbroodboom, worden op Letti veelvuldig aangetroffen.
ken , den radja en den meester naar het leven zou hebben
Overigens plant men er geurigen tabak, terwijl overal aan
gestaan en hen zelfs eenmaal met een troep gewapenden
bet strand zout gewonnen w o r d t , waarbij reusachtige
was komen overvallen. De hier wonende afstammelingen
schelpen als zoutpannen dienen.
van Europeanen, die zich vooral met goudsmeden en strooTerwijl de resident zich met den controleur ter reede
vlechten onledig houden, legden dezelfde onverschilligheid
Serwaroe ophield, begaven zich de adjunct-inspecteur van
aan den d a g , en volgens den (van Amboina afkomstigen)
het inlandsch onderwijs en de predikant met eene sloep
schoolmeester waren zij in even groote onbeschaafdheid
en manschappen van het verongelukte schip naar Serai
en afgoderij verzonken als de inlanders, bij welke — ofschoon
(oostkust van Letti) en naar het eiland Moa tot het houden
zij allen Christenen heetten — heidensche offerfeesten aan
van school-inspectie en om er de herderlijke werkzaamde orde van den dag waren. De bedoelde kreolen verstaan
heden te verrigten.
niet eens Maleisch, en van hunne 40 op de schoolrol inTe Serwaroe, waar bij de bestaande spanning ten g e geschreven kinderen maakten er doorgaans slechts 2 of 3
volge der oneenigheden tusschen den schoolmeester en de
van het onderwijs gebruik. Ook hier werd de on 'erwijzer
hoofden het houden van godsdienstoefening minder raadvan het noodige voorzien om tevens als vaccinateur te
zaam werd geoordeeld, was evenwel de aandrang van
kunnen optreden, terwijl door den predikant godsdienstsommigen , om hunne kinderen te laten doopen, zoo sterk,
oefening
gehouden en doop bediend werd.
dat men meende hieraan te moeten toegeven. Ook op Moa
werd een verwarde maatschappelijke toestand aangetroffen;
Kisser is als door een ringmuur van naakte kalk- en
de minst onbeschaafde der .Moasche hoofden, die ook de
koraalrotsen omgeven, doch in 't binnenland moeten vruchtbezoekers huisvestte, was de orangkaja van Werwillia,
bare, met weilanden bedekte valleijen worden aangetrofwien voor zijne gastvrijheid een geschenk werd uitgereikt.
fen. In het dal dat naar de hoofdnegorij leidde, groeide
Noch h i j , noch een der andere hoofden van Moa gaf
zoowel aangeplant als wild geboomte. Bij het verlaten
van Kisser onderhield de resident den orangkaja van
Aboesoer ten ernstigste over hetgeen te zijnen aanzien
vernomen was, zich meer doortastende maatregelen voor(1) In Septeaiber 187G lieert de resident zich met Zr. Ms. stoomschip Curacan naar Letti begeven om aan de bevolking der drie behoudende tot dat de radja gehoord zou zijn.
betrokken negorijen als schadevergoeding voor de plundering eene
Het aandoen van Roma lag nu nog in de bedoeling,
boete van 300 tiiails goud (pL m. f 6000) op te leggen, en tevens
maar van dit voornemen moest worden afgezien, daar het
van de aan üc zuidkust gelegen negorij Loewalele de uitlevering
weder gedurig slechter was geworden, het ankeren voor
te vorderen van den hoofdschuldige aan ccnige in 1872 alda-ir geRoma onzeker was en zich bovendien gebrek aan drinkpleegde moorden (verg. het verslag van 1873, bladz. 24). Beide
water begon te doen gevoelen. Er werd dus naar Amboina
eischen werden in eene aan boord belegde algemeene vergadering
der hoofden van Letti bekend gemaakt. Wilden z(j zich en hunne
gestoomd, waar de resident en het hem vergezellend perbevolking voor erger gevolgen vrjjwaren, dan M n binnen yff dagen
soneel den 2(3sten April, na eene afwezigheid van ruim
de boete moeten zon bjjeengebragt en de lang verborgen gehouden
vijf weken, terugkeerden. Niet lang daarna kwam de
misdadiger aan boord van het oorlogschip ter beschikking van het
radja van Kisser te Amboina met schriftelijke klagten over
bestuur moeten worden gesteld. De overtuiging die de bevolking
den orangkaja van Aboesoer. Het onderzoek der klagten
verkreeg dat den resident thans genoegzame middelen ten dienste
stonden om aan de eischen klein bh' te zetten, bleef niet zonder
en eene regeling der zaken op Kisser ter gelegenheid van
gunstige uitwerking. Niet alleen vond de vroeger geweigerde uitleeen nader bezoek werden den radja beloofd, die tevens in
vering plaats, maar ook in het afdragen der boete gaf de bevolking
de gelegenheid werd gesteld om op 's lands kosten met
bl(jk van goeden wil. Het bleek echter dat an niet bh" niagte zou
de mailboot naar Dilly terug te keeren.
zjjn het volle bedrag bijeen te brengen. Daarom achtte de resident
het billijk met de opgebragte 200 thails genoegen te nemen en het
Toen in September daarop de resident zich andermaal
overige als verrekend te beschouwen door de uit het wrak geredde
naar Kisser begaf, thans met Zr. Ms. stoomschip Curacao,
steenkolen (ter waarde van f 2000), welke de bevolking van Letti
was de radja aldaar terug. De vermaning, den orangkaja
voor het Gouvernement geborgen had.
gegeven, was niet zonder vrucht gebleven; hij had zich
Opmerkelijk was de grootere eerbied, dien de woelzieke en weinig
sedert volkomen rustig gehouden en den radja, die thans
handelbare bevolking ditmaal jegens ambtenaren en officieren aan
op goeden voet met hem was, geene moeijelijkheden meer
den dag legde. Zelfs verzochten de hoofden dat spoedig weder een
veroorzaakt. Onder die omstandigheden scheen het verzendeling en een schoolmeester te Serwaroe mogten worden geplaatst,
ten einde deze hen b(j elke voorkomende gelegenheid zouden kunnen
kieslijk de vroegere klagten niet meer te onderzoeken,
voorlichten omtrent hunne vcrpligtingcn jegens het Gouvernement.
maar liever den orangkaja aan te bevelen zich ook verder
Vóórdat de resident Letti verliet, werd op het eiland een Nedcrrustig te gedragen. Ten einde overigens het gezag van den
landsch wapenbord geplaatst, waarbij niet nagelaten werd den aanradja te verhoogen in de oogen zijner onderuoorige orangwezigen hoofden het doel en de betce'.<enis daarvan voor oogen
kaja's, die tot dus ver, even als hij, een rotting met
t e houden.
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zilveren knop voerden , werd aan eerstgenoemde! een gouden
rottingknop, benevens eene Nederlandsche vlag uitgereikt.
In 't algemeen getuigde de ontvangst op Kisser tlitmsTU
meer eerbied dan tijdens 'sresidents vorig bezoek werd
aan den d a g gelegd. Ook nu werden kerk en seliool bezocht.
Omtrent deze tweede inspectiereis, welke ook door den

controleur ter beschikking werd mede gemaakt, kan, behalve
het hierboven omtrent Letti medegedeelde, nog het volgende worden aangeteekend.
Wui hij den to#t van de Anjer liet aandoen van Roma
ni-jt mogelijk geweest, ook nu moest het voornemen
daartoe worden opgegeven, daar het.niet gelukte de ankerplaats te vinden en het niet geraden scheen om, hij de
heerscliende windrigting, met eene sloep naar wal te gaan.
De orangkaja en de schoolmeester kwamen echter aan
boord; zij deelden mede dat er op het eiland niets bijzonders was voorgevallen| en er ook geene zaken te beslissen
of te regelen waren.
Van Roma werd naar de Aroö-eilanden koers gezet ,
maar vooraf nog aan Sabiano op het eiland Fordate (Tenimber-groep) een blijkbaar zeer gewaardeerd bezoek geh r a g t , ten einde de daar in April te voren aangeknoopte
betrekkingen te vernieuwen. (Het aandoen van andere
eilanden der Tenimher-groep, even als ook van de Sermata-eilanden , de Babber-groep enz., moest wegens den
grooten diepgang van de Curarao en het gevaarlijke der
omringende vaarwaters onraadzaam worden geacht.) Den
7den Uctober kwam men voor Dobo (Aroë) ten anker. De
ontvangst was weder zeer voorkomend en hartelijk.
Omtrent den handelsomzet viel het moeijelijk nadere inlichtingen te verkrijgen; integendeel scheen het dat de
handelaren, uit vrees zich anders te benadeelen, den omvang van hun bedrijf en bezittingen zooveel mogelijk geheim trachtten te houden. Te Watoelei, eene negorij ongeveer een half uur stoomens verder gelegen, kwamen
achtereenvolgens verschillende radja's aan boord, o. a.
die van Doerdjella, Wangil en Wokaxn. alle op het
eiland Waminer , benevens de schoolmeesters van die plaatsen ; zij hadden geene belangrijke zaken voor te brengen,
doch deelden mede dat de gezondheidstoestand in de laatste
twee maanden minder gunstig w a s , daar men te lijden had
gehad eerst van eene soort, cholera-epidemie , waaraan in
't geheel een 200tal personen zouden zijn bezweken, en
later van koortsen, die nog niet geheel hadden opgehouden.
De hoofden en sohoolmeesters werden uit den medegenomen voorraad van geneesmiddelen voorzien tot bestrijding
der ziekte. De vaccine, in April te voren ingevoerd, bleek
weder geheel te zijn uitgestorven, hetgeen ook op Letti,
Kisser en Roma het geval was. Voornamelijk scheen dit
toe te schrijven aan onverschilligheid van de bevolking,
maar gedeeltelijk ook aan mindere bekwaamheid en belangstelling van de inlandsche schoolmeesters , die destijds met
de vaccine waren belast geworden. Te vergeefs werd g e tracht eenige voldoende inlichtingen te erlangen omtrent
het bestaan en den omvang van de slavernij op de Aroëeilanden. Uit al wat daaromtrent vernomen werd scheen
echter te mogen worden afgeleid dat liet getal eigenlijke
slaven zeer gering en hun lot niet zeer beklagenswaardig is.
W a t de Key-eilanden betreft, moest de verschijning van
de Curarao , gedeeltelijk uithoofde van de gesteldheid van
het vaarwater, zich bepalen tot twee plaatsen : Loemagor o n g , waar de bewoners sedert April te voren (zie boven)
geene vijandelijkheden van de zijde hunner Mohammedaansche naburen meer hadden ondervonden, en üoellah ,
waar door de verzamelde menigte met veel ingenomenheid
een Nederlandsch wapenbord werd in ontvangst genomen
ter plaatsing aan het strand. De radja van Doellah en
de drie andere aan den oorlog tegen Loemagorong medepligtige hoofden , die eenige maanden te Amboina onder
toezigt van het bestuur hadden doorgebragt, werden ontscheept en kregen vergunning om naar hunne negorijen
t e r u g te keeren.
Van Doellah werd koers gezet naar Gisser (Ceramlauteilanden). Al dadelijk kwamen hier den resident hunne
opwachting maken de radja van Gah , gouvernementsgecommitteerde voor de zaken van Oost-Ceram en de Ceramlaut-eilanden , de majoor van Gisser, de radja van
Kilwaroe en verschillende andere hoofden der omliggende
eilanden. Van hen werd vernomen dat sedert April te voren
geene belangrijke zaken waren voorgevallen en d a t , over
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't algemeen, de destijds door den resident gedane uitspraken zonder tegenzin waren opgevolgd. Tor zake ondervraagd , beweerden de hoofden dat op GHsser ra omliggende eilanden geene slaven meer aanwezig waren. De
tegenwoordigheid van onderscheidene personen , vooral
kinderen , van Panoeasche afkomst gaf Wel eenige aanleiding om aan de waarheid dezer Opgaaf te twijfelen.
De resident verzuimde daarom niet de hoofden er aan
te herinneren dat alle bande] in en bezit van slaven door

het Gouvernement ten strengste verboden was, en dat
ieder die zich daaraan schuldig m a a k t e , zeer zwaar zou
moeten worden gestraf'.
Een hierop gevolgd bezoek te Ham la Neira, waar men
van 18—23 Dotober vertoefde, besloot deze tweede inspectiereis naar onderhoorigheden der residentie Amboina waar
zich sedert lang geen oorlogschip vertoond bad. Zonder
twijfel heeft de togt van de Curarao op de bevolking
dier verwijderde eilanden een hoogst beilzumen indruk
gemaakt (Mi niet weinig bijgedragen om bet ontzag en den

eerbied voor het Gouvernement, welke in den laatsten
tijd zeer waren verminderd, weder te verlevendigen.
§ 18. Tc male.
De politieke toestand van dit gewest liet in het afgeloopen jaar veel te wenschen over.
Het uitgestrekte eiland Hnlmaheira (Djilolo) — zoo als
bekend , voor een gedeelte tot het gebied van den sultan
van Ternate, voor een ander deel tot dat van den sultan
vanTidore behoorende — verkeerde namelijk in een toestand
van onrust, ten gevolge van de p o g i n g e n , die door zekeren D A N O !

BABA

HA.SSAX

werden

in het werk

gesteld

om zich als vorst over dat eiland te doen erkennen , en
het alzoo aan het gezag van de sultans van Ternate en
Tidore te onttrekken.
Deze DANOR BABA HASPAN is de afstammeling

vaneen

Tiilorcscben prins, radja DJII.OI.O geheeten , die zich in
het laatst der vorige eeuw het gezag over Halmaheira of
althans over een gedeelte daarvan aanmatigde, en nog geruimen tijd nadat aan zijn gezag een einde was gemaakt
op Halmaheira aanhangers bleef vinden. Zelfs waren er
velen die — het willekeurig bestuur hunner wettige vorsten
moede — met de dusgenoemde Djilolosche prinsenfamilie
uitweken en onder leiding van deze het zeerooversbedrijf
ter hand namen.
In 1826 heeft men getracht deze uitgewekenen op
Ceram tot eene rustige maatschappij te vereenigen onder
het bestuur van een lid der bedoelde prinsenfamilie (sedert
als sultan van Ceram betiteld), maar reeds in 1833 (HASPAN
was toen twee jaren oud) moest het nieuwe rijk ontbonden worden, en werden de sultan van Ceram en zijne
bloedverwanten naar Java gerelegeerd. Nadat sommigen
hunner gestorven waren , zijn later de overgebleven afstammelingen van radja DJII.OI.O naar Amboina overgebragt,
waar zij een onderstand van het Gouvernement genoten.
In 1874 was van de oude prinsenfamilie niemand meer
over dan DANOE BABA HASPAN , met zijne vrouw en kinde-

ren. Hij had zich altijd goed gedragen , zoodat de Indische Begering er geen bezwaar in vond om hem , in
het begin van 1 8 7 5 , overeenkomstig zijn verzoek en het
advies van den resident van Amboina , toe te staan zich
ter bedevaart naar Mekka te begeven.
HASPAN nu k w a m in Junij 1876 op Halmaheira met
eerzuchtige bedoelingen, die hij te gemakkelijker kon
verwezenlijken, omdat de bevolking, vooral in het Tidoreesch
gedeelte des eilands , zich steeds te beklagen had over afpersingen en misbruiken van de zijde der door de sultans
aangestelde hoofden.
W e d a , Maba en Patani (aan Tidore onderhoorig)
waren onmiddellijk op zijne hand, en de hoofden van die
plaatsen, zoowel als HAPSAX zelf, rigtten aan den resident
liet verzoek om hem tot sultan van Halmaheira te doen
benoemen. Te vergeefs werd getracht om HASPAN
naar Ternate te doen komen, maar de op verkenning
uitgezonden inlandsche schrijver had eene ontmoeting
met hem te Weda. Aan dezen deelde HAPSAN mede
dat hij nog aanhang ging zoeken in Kaoe, Tobello,
Galela en Dodinga (Ternataansch Halmaheira), en dan
met eene groote magt ter hoofdplaats zou komen om
zich, des noods met geweld, tot sultan te laten ver-
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heften. Op het berigt liiorvan nam de resident de noodige
maatregelen om Ternate, waar man zeer bevreesd geworden was, in staat van tegenweer te stellen , en zond
hij een paar schoeners uit om do Pontianak, die zich in
de wateren van Menado "f van Amboina moest bevinden ,
naar Ternate te ontbieden.
Inmiddels sloegen de aanhangers van HASSAN aan het
m u i t e n , en vermoordden of verwondden een drietal Maknssaarsche handelaren te Kaoe en te Dodinga. De sultan van
Ternate en van Tidore zonden een paar gewapende praauwen
om de orde te herstellen, naar het schijnt met geen ander
gevolg dan dat vijf praauwen van kustroovers bij Kaoe
werden verbrand.
Den 14den Julij kwam de Pontiauak te Ternate aan.
Nadat dit oorlogschip eene kleine reparatie had ondergaan ,
vertrok de resident, vergezeld van de kapiteins-laut van
Ternate en Tidore en hun gevolg, den 20sten Julij daarmede naar Galela, Tobello en Kaoe. Hij vond die plaatsen
rustig; echter had HASSAN er reeds het gerucht doen verspreiden dat liet Gouvernement op zijne hand was en hem
tot sultan had aangesteld. Ook had HASSAN gewag gemaakt van zijn aan den resident van Amboina gedaan
aanbod om hulptroepen tegen Atjeh te leveren. De resident
maakte aan hoofden en bevolking bekend, dat HASSAN als
een vijand van het Gouvernement beschouwd en opgevat
moest worden als hij in de kampongs kwam. Twee hoofden
van Kaoe, die zich naar Weda begeven hadden en met een
brief van HASSAN waren teruggekeerd, werden door den
resident aangehouden.
Van Kaoe stoomde de Pontianak naar Weda, waar zij
den 30sten Julij aankwam. Voor de kampong geankerd
zijnde, zag men veel beweging langs het strand, doch
niemand kwam aan boord om, zoo als de bevolking op de
vooraf bezochte plaatsen had gedaan, blijk te geven van
eerbied en ontzag. De naar den wal gezonden inlandsche
schrijver kwam onverrigter zake t e r u g , en men ontwaarde
kort daarna dat de bevolking toebereidselen maakte om
met hare goederen te vlugten. Toen de twee uren van
beraad, die den hoofden gelaten waren om gewillig aan
boord te komen, verstreken waren, werden twee gewapende
sloepen met eene landings-divisie naar den wal gezonden.
Men vond de kampong verlaten, stak 41 huizen in brand
en vernielde een dertigtal praauwen, wier bemanning,
met spiesen op de onzen werpende, liet bosch in vlugtte.
De resident hoopte dat HASSAN, die zich waarschijnlijk
te Weda bevonden had, n u zijn invloed wel grootendeels
zou verloren hebben, en keerde, in afwachting van den
verderen loop van zaken, met het stoomschip naar de
hoofdplaats terug.
Zoodra de Indische Regering van de verwikkelingen op
Halmaheira berigt ontvangen had, was de Banka van
Makasser naar Ternate gedirigeerd, met last om onderweg
Amboina aan ie doen , ten einde, zoo noodig, troepen mede
te nemen..Toeu de Banka den 17den Augustus te Amboina
k w a m , was juist de militairekommandant derMolukken,
die naar Ternate op inspectie was geweest, van daar teruggekeerd, en daar hij het zenden van troepen niet noodig
keurde, vertrok de Banka zonder deze naar Ternate, waar
zij den 21sten Augustus ankerde.
Eenige dagen daarop kwamen den resident twee brieven
van HASSAN in handen, waarvan de eene, gerigt aan den
te Tobello gevestigden Christen-zendeling, het verzoek
inhield dat deze die plaats niet zou verlaten, terwijl in den
anderen de sengadji (het Ternataansche hoofd te Tobello)
werd aangeschreven om zich met zijne onderhoorigen aan
HASSAN'S zijde te scharen, met bedreiging dat anders Tobello
zou worden verwoest. De Pontianak vertrok nu weder
onverwijld naar Noord-Halmaheira, tevens ter overbrenging
van den kapitein-laut en twee prinsen van Ternate, die
bestemd waren om eenigen tijd te Galela, Tobello en
Kaoe te verblijven en voor de handhaving der rust te
zorgen.
Uit de brieven van HASSAN bleek dat hij zich te Ma ba
bevond. De resident vroeg den sultan van Tidore of hij
geen 300 man kon bijeenbrengen en over land (over den
pas van Dodinga) naar Maba zenden, om den onruststoker
in den r u g aan te vallen en op te vatten. De sultan geloofde niet dat hij die m a g t zou kunnen op de been brengen,
en het overleg met dezen vorst leidde tot geen andere
uitkomst, dan dat de resident hem verzocht de g e -
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stelde vraag zoo spoedig doenlijk schriftelijk te beantwoorden.
De Pontianak vond te Galela en Tobello alles r u s t i g ;
hoofden en bevolking verklaarden zich bereid om HASSAN
te beveeh^en als hij komen mogt. Ook de zendelingen op
die beide plaatsen vreesden niets. Te Tobello wist men
eenige inlanders te noemen, die met HASSAN aanrakingen
onderhielden. De kapitein-laut van Ternate wenschte zelf
die lieden op te vatten en verder voor de rust te zorgen,
en nadat de kommandant van de Pontianak behoorlijk in
het openbaar had laten constateeren dat verdere hulp van
zijne zijde door de Ternataansche prinsen niet noodig werd
geacht, daar zij zich bij magte rekenden om zelf de orde
te handhaven, keerde hij naar Ternate t e r u g , waar hij
den laten September weder aankwam.
Op den 7den September gewerd den resident echter het
berigt, dat HASSAN, vier dagen geleden, met een groot
aantal praauwen van Maba naar Kaoe was gekomen en
die plaats in de asch had gelegd. De Ternataansche p r i n s ,
die bestemd was geweest om te Kaoe verblijf te houden, w a s
op weg derwaarts geweest, maar naar Tobello teruggekeerd
toen hij met het voorgevallene in kennis werd gesteld.
Nog dienzelfden dag stoomde de Pontianak andermaal
naar Noord-Halmaheira, nadat zich daarop ingescheept had
de secretaris der residentie, door den resident, die wegens
gezondheidsredenen naar Java vertrok (1), belast met de
politieke leiding van den togt. In den namiddag van 8 September kwam men voor Tobello teu anker. Er verschenen
geen hoofden aan boord, maar weldra kwam de ter plaatse
gebleven zendelingleeraar berigten dat HASSAN daags tevoren zonder slag of stoot zijn intogt aldaar had gedaan
en eenige weinige uren geleden met hetzelfde doel naar
Galela was vertrokken, met achterlating van een brief voor
den rey'dent, dien hij, zendeling, voor HASSAN had moeten
schrijven, maar dien deze zelf onderteekend had. De beide
Ternataansche prinsen hadden, op het berigt dat HASSAN
in aantogt w a s , ijlings Tobello verlaten, en waren , even
als de te Galela geplaatste kapitein-laut van Ternate (oudste
zoon van den sultan), naar de hoofdplaats teruggekeerd ,
de mindere hoofden en bevolking aan hun lot overlatende.
Te Tobello was dan ook het meerendeel der bewoners
naar het binnenland gevlugt en de achterblijvenden hadden
den zendeling, wien door HASSAN persoonlijke veiligheid
was gewaarborgd, afgevaardigd om te verzoeken dat aan
de plaats geen schade mogt worden toegebragt, omdat
zij , door elkeen verlaten, wel verpligt waren geweest
HASSAN te erkennen. In deze omstandigheden meenden de
kommandant der Pontianak en de secretaris den zendeling
niet te Tobello te mogen laten blijven, zoo als deze scheen
te wenschen, daar zijne aanwezigheid alligt als een vrijbrief tegen bestraffing zou worden beschouwd, of wel ten
gevolge kon hebben dat hij en zijn gezin door HASSAN
als gijzelaars zouden worden aangehouden. Ofschoon niet
zonder tegenzin, voldeed de zendeling aan den last om
zonder verwijl met zijne familie en goederen aan boord te
komen. Ook een 21tal inlandsche ingezetenen van Ternate
(gouvernements-onderdanen), die tijdelijk te Tobello ten
handel waren , maar zich niet meer veilig waanden, en
wier praauwen door de opstandelingen geroofd w a r e n ,
werden op de Pontianak ingescheept.
In den vroegen ochtend van 9 September werd dadelijk
het anker geligt om HASSAN'S magt achterna te zetten ,
die men werkelijk , na eenige uren stoomens, bij Papilo
(ongeveerhalverweg tusschen Tobello en Galela) verraste,
waar zijne met Nederlandsche en fantaisie-kleuren versierde
praauwen tegen het strand ten anker lagen.
In het begin scheen HASSAN den onzen met pijlen en
geweervuur het hoofd te willen bieden, maar het duurde
niet lang of al zijn volk (op wel 1000 koppen geschat)
werd door het snelvuur uit de sloepen en door het achterlaad-geschut van de Pontianak niet alleen uit de praauwen
gedreven , maar ook op het strand, waar de vlugtenden
zich nog een oogenblik trachtten staande te houden, uiteengejaagd , met een verlies van ruim 30 dooden , terwijl zij
35 praauwen achterlieten , waarvan er dadelijk 25 werden
vernield. Aan onze zijde bekwam niemand eenig letsel.
Toen alle wederstand had opgehouden en het volk in de
(1) Sedert bij Indisch besluit dd. 3 October 1870, n°. 19, eervol
uit 's lands dienst ontslagen.
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bOMOhon verdwenen was , keer den de sloepen naar boord
t e r u g , 10 van de buit gemaakte praauwen medcvoerende.
In den namiddag stoomde de Pontianak naar Galela.
De heide hier gevestigde zendelingleeraren kwamen aan
boord en berigtten dat men te Galela de komst van HASSAN
wachtende was en daarvoor feestelijke toebereidselen h a l
g e m a a k t , dat het goedgezinde deel der bewoners was
gevliigt en de aan het strand gelegen huizen van Ternatanea en andere handelaren geplunderd waren. Hoewel
de zendelingen voor zich zelven geen vrees koesterden ,
stemden zij er in toe om met hunne gezinnen zich op
de Pontianak in te schepen. Van de hoof'ien kwam niemand
aan boord dan de sengadji en de door dezen benoemde kimalaha (die beiden om hunne dubbelzinnige rol aangehouden
werden), benevens drie door den kapitein-laut achtergelaten
Ternataansche luitenants, aan wie vergund werd niet de
Poutianak naar Ternate terug te gaan. Menige Ternataansche handelaren , wier praauwen door opstandelingen
waren geroofd, werden insgelijks aan boord in veiligheid
gebragt. Eindelijk werd den nog overgebleven kampongbewoners aangezegd dat de aanwezige praauwen vernield
moesten worden, omdat anders HASSAN daarvan gebruik
zou m a k e n , doch dat hunne woningen gespaard zouden
worden, als zij geen blijk gaven van verzet. Ken 30tal
groote praauwen werd 's anderen daags voor hunne oogen
verbrand of stuk gehakt. Ook de van Papilo medegenomen praauwen werden verbrand, daar zij niet verder
gesleept konden worden, en de Poutianak keerde naar
Ternate t e r u g , waar men den 13den September weder
aankwam.
Van lieverlede waren zoowel in Ternataansch als in Tidoreaacb Halmabeira de voornaamste negorijen van sultansambtenaren ontbloot geworden, en het werd dus dubbel
noodig dat de sultans het hunne deden om tot eene spoedige opvatting van HASSAN te geraken, die gezegd werd
zich weder te Maba gevestigd te hebben. De sultan van
Tidore bleef echter, ondanks nieuwe herinneringen, nog
altijd in gebreke de noodige aanstalten te maken. Die
van Ternate daarentegen bragt een 50fal vrij goed gewapende kruispraauwen (korra-korra's) bijeen, bemand met
circa 800 koppen, en zond deze, in afwachting dat zij
zich met de Tidorezen voor Maba zouden kunnen vereenig e n , naar Tobello, Galela en Kaoe op verkenning. Op de
beide eerste plaatsen werd de toestand bevredigend bevonden , maar te Kaoe (het digtst bij Maba) was een brief van
HASSAN ontvangen, waarin het negorijhoofd werd aangemaand zicli met zijn volk bij hem aan te sluiten, onder
bedreiging van tuchtiging, indien Kaoe niet binnen eene
maand gehoorzaamde. Aan den sultan van Batjan had
HASSAN het verzoek gerigt, of deze op bedekte wijze zou
willen doen onderzoeken wat de eigenlij ke reden was
waarom de onzen zijne magt te Papilo hadden verslagen.
Omstreeks dezen tijd g i n g het gewestelijk bestuur over
in handen van den nieuw benoemden resident, den Oden
November van Batavia te Ternate aangekomen. Daar het
allereerst noodig was de rust te herstellen, besloot de resident , na zich op de hoogte der zaken te hebben gesteld,
dadelijk tot handelen over te gaan en dus HASSAN met
militaire en maritieme magt te Maba aan te tasten. Hij
vertrok daartoe, vergezeld van den militairen kommandant
der Molukken, op 18 November per Banka naar Halmabeira , medenemende een detachement infanterie van 100
bajonetten uit het garnizoen van Ternate. Nog dienselfden
d a g , in het gezigt van Ternate, werd de Poutianak ontmoet, komende van Menado. De kommandant kreeg in
last te Ternate zijn steenkolenvoorraad aan te vullen en
zich dan naar Kaoe te begeven, om aldaar nadere orders
af te wachten. Te Galela, de eerste plaats waar de Banka vertoefde , bleek de toestand bevredigend. Een deel der Ternataansche ambtenaren was teruggekeerd en daarbij voegden
zich nu de sengadji en dejkimalaha, die de resident terugbragt en in hunne functien herstelde, omdat zij hunne houding tegenover HASSAN voldoende hadden kunnen regtvanrdigon. De met de Banka medegekomen zimdelingleeraar
kreeg vergunning zich weder te Galela W vestigen en
vond huis en have ongeschonden. Aan de bijeengekomen
bevolking deelde de resident mede dat hij weldra een Europeesch ambtenaar op Halmabeira zou aanstellen, tot wien
zicli allen zouden kunnen wenden, die zich voortaan over
de door de sultans aangestelde hoofden te beklagen mogten

Tweede Kamer, ss

[Neder!. (Oost-) Indie.]

hebben. Omtrent HASSAN werd vernomen dat hij weder
eene vloot verzamelde en deze in de nabijheid van Kaoe
reeds gedeeltelijk bijeen had.
Toen de Banka te Kaoe k w a m , zonder echter onder mg
iets verdacht* te hebben bespeurd, werd aldaar de Ternataansche vloot onder majoor PBA.NO aangetroffen. Deze was
den vorigen dag (20 November) met eene magt van HASSAN
slaags geweest, echter zonder beslissend gevolg, daar
eene opkomende bui aan liet gevecht een einde had gemaakt, waarna de opstandelingen zich naar de bogt van
Loeloeboto (een onderdeel van de baai van Kaoe) hadden
teruggetrokken. Nadat gedurende den nacht de ingangen
dezer bogt door de Banka en de praauwenflotille bewaakt
waren geworden, werden den volgenden morgen alle
daarin uitloopende kreken doorzocht. Het bleek dat werkelijk
HASSAN'S aanhang zich hier had opgehouden, maar zij
scheen ijlings g e v l u g t ; en 65 verlaten gevonden praauwen
en sampana, gedeeltelijk nog van levensmiddelen voorzien , werden verbrand. Eenige in de bogt gelegen kleine
kampongs, waarin niemand werd aangetroffen, werden
ongedeerd gelaten.
Te Kaoe teruggekeerd, besloot de resident de Poutianak,
die juist aangekomen was (24 November), naar Maba te
zenden, terwijl de Banka naar Sahot (zuidelijk i n d e baai
van Kaoe) zou oversteken , waar de militaire kolonne met
omstreeks 200 koelies, door majoor PBANO geleverd, zich
zou ontschepen om te trachteu Maba over land te bereiken
(over de landengte die Sahot van Maba scheidt). Door
misrekening van den gids mislukte echter deze laatste
t o g t , dien ook de resident en de militaire afdeelingskommandant medemaakten. Al spoedig had de kolonne te
kampen u u t allerlei terreinhindernissen (rivierovergangen,
steile hellingen en digte wildernissen), en na vier dagen
was men te naauwernood op de helft van den af te leggen
weg. Uit vrees dat, indien de togt verder werd voortgezet, bij aankomst te Maba de Poutianak daar niet meer
zou worden aangetroffen en de troepen gebrek aan vivres
zouden krijgen, werd toen tot den terugtogt naar Sahot besloten, welke plaats in drie dagen (den 21en December)
langs denzelfden moeijelijken w e g werd bereikt.
Nog
dienzelfden dag werd naar Kaoe gestoomd. Volgens hier
verkregen berigten was HASSAN zelf niet in de bogt van
Loeloeboto geweest, daar hij te Maba volk van NieuwGuiuea wachtende was. Den majoor PBA.NO overhandigde
de resident eenige exemplaren van eene proclamatie, ter
verspreiding onder de bevolking, waarin deze werd aangemaand HASSAN'S zijde te verlaten en waarin haar mededeeling werd gedaan van het voornemen des bestuurs om
op de handelingen der oetoessans en andere door de sultans aangestelde hoofden een strenger toezigt uit te oefenen.
Wegens de moeijelijkheid om in de maanden DecemberFebruarij op de oostkust van het eiland te ageercn, moest
het plan om naar Tobello te gaan (de eenige plaats die in
het noorder-schiereiland nog openlijk de zaak van HASSAN
was toegedaan) worden opgegeven. De resident keerde
dus nu naar Ternate t e r u g , waar de Banka den 4den
December de mobiele kolonne ontscheepte.
Twee dagen later kwam hier ook de Pontianak ten anker.
Zij was er in geslaagd langs een te voren nimmer door
een oorlogschip bezocht vaarwater voor Maba te komen ,
na alvorens, ter hoogte van de verlaten negorij Bitjoli,
van een aldaar achtergebleven inlander (gemagtigde van
een Chineesch handelaar te Ternate) vernomen te hebben
dat HASSAN nog- alleen beschikte over volk van Bitjoli en
Maba, daar de lieden van Patani en Weda hem afvallig
geworden en naar hunne negorijen teruggekeerd waren.
Terwijl de Pontianak voor Maba geankerd lag om de
komst van den resident en van de militaire kolonne af te
wachten, werden door gewapende sloepen aanrakingen met
den wal aangeknoopt. Eenige dagen achtereen werden
verkenningen verrigt, voornamelijk om te onderzoeken of
de militaire kolonne Maba reeds van de landzijde bereikt
had. Eene aanmaning, door een naar den wal gezonden tolk
aan de hoofden van Maba gerigt, dat zij HASSAN moesten
uitleveren en anders gestraft zouden worden, bleef zonder
uitwerking. Intusschen zond HASSAN een paar brieven aan
boord, waarin hij. zoo als vroeger, het verzoek deed dat
het Gouvernement hem als sultan van Djilolo zou erkenn e n , en verder te kennen gaf dat hij geen oorlog wenscbte,
dat de gansche Alfoersehe bevolking hem aanhing, dat hij
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voor het oogenblik niet aan boord kon komen, n u r na
verloop v;in óóne maand te Ternate voor den resident zou
verschijnen.

Daar opentten tegen Maba van de zeezijde, wegeneden
invallonden mooss.on, met eiken dag moeijolijkor zouden

■worden, en men begreep dai de troepen den landtong niet
hadden kunnen overtrekken, besloot de lcommandant met
krachtiger maatregelen, om zoo mogelijk HAFFAN in handen
te krijgen, niet langer te moeten toeven. In den vroegen mor
gen van \i December werd, onder bedekking van bet geschut
der J'iiiiiiana/t.. eene landing beproefd, die in goede orde
volbragt werd. maar overigens niet de gewenschte uit
komst opleverde, daar niets anders werd aangetroffen dan
een

lOOtal

ledige

huizen,

die,

voor zoover

zij niet

reeds door liet geschut van de 1'onïuuiak waren vernield,
met nog een lotal groote praauwen werden in brand ge
stoken. Alleen de missigrt werd door de landingstroepen
gespaard.
Het jaargetijde belette nu voor 's hands een werkdadig
optreden tegen den opstand, en overigens mogt men ook
veronderstellen d a t , na de herhaalde nederlagen, HAF.-AN'S
tegenstand wel reeds grxmtendtidi gebroken was.
Dm zijne bewegingen gemakkelüker te kunnen nagaan,
en vooral ook om aanrakingen te toeken mei de (Alfoersche) bevolking in het binnenland, werd het — in
afwachting van verdere maatregelen die eene duurzame
verbetering van den toestand op Balmabeira souden nu eten
voorbereiden — wenscbehjlc geacht voorloopig een vast
punt in liet midden des eilands te bezetten. Daartoe
werd gekozen liet aan de westkust (tegenover Ternnte)
gelegen Dodinga. van waar in een j anr uren Let strand
aan de Laai van Kaoe (op de oostkust) is t e bereiken. Sedert
't laatst van December zijn hier tijdelijk geplaatst een con
troleur 1ste klasse en een kundig mlandsch Loof'd uit Benkoelen, die voer den dienst op Halniahcira den resident
voorloopig waren toegevoegd. Tot steun zoo noodig van dit
personeel is te Dodinga eene bezetting gelegd v a n 3 0 m a n
infanterie en een officier. De berigten van den controleur
omtrent de toenadering der bevolking luidden al spoedig
zeer gunstig. Yele Al toeren keerden uit de bosschen, waarin
zij rondgezworven hadden, t e r u g en vroegen M r g u n n i n g
om hunne verwoeste huizen weder op te bouwen. Ver
scheidene ten deele verwoeste Alfbersche kampongs werden
dan ock weder opgebouwd en bewoond. Naar hetgeen de
controleur, uit al hetgeen hem reeds ter oore was gekomen,
meende te moeten opmaken, waren het. althans wat de
streken in zijne < ingeving betrof, niet HAFFAN of zijne aan
hangers geweest, die er re meeste Echade hadden aanger i g t , maar hadden anderen, waaronderTernataanschehoof
den van verdacht gehalte, de gelegenheid waargenomen
om de bevolking beangst te maken en tot vlugten te nopen ,
ten einde daarna van de afwezigheid der gevlugten gebruik
te maken om te rooven en te plunderen.
Naar mate de rust zich herstelde, kwam het Ternataansche
en Tidoreesche personeel (zelfs in te groot aantal) de ver
laten betrekkingen weder 1 (zetten . en zoowel uit de 1 engten
van den controleur als uit een aan den resident gerigt
smeekschrift van de bevolking van Galela was af te leiden
dat vele dier Mohammedsiansehe hoofden weder in de vroegere
willekeur dreigden te vervallen.
Ten opzigte van Temataansch Halmaheira kon de resident,
nadat op 25 October de sultan van Ternate overleden was
en terwijl een aangewezen opvolger ontbrak (1), reeds dadelijk
meer regtstreeks tusschenbeide treden, daar de tijdelijk inge
stelde bestuurscommissie, bestaande uit vier der voornaamste
hof-grooten, door het gewestelijk bestuur, in welks handen
zich de rijkssieraden bevonden, van bepaalde bevelen kon
worden voorzien. Aan de bestuurscommissie was dan ook
te kennen gegeven dat zij de overtollige hoofden moest
terugroepen en h e n , die bewijzen gegeven hadden van
onbruikbaarheid, door anderen moest vervangen. In hit leen
van Tidore daarentegen vermogt de invloed des bestuurs
weinig. De s u l t a n , een meegaand man , legde genoegzamen
goeden wil aan den d a g , maar de schadelijke invloed zijner
omgeving verlamde dien.
(1) Met het erkennen van een nieuwen sultan wordt door de
Indische Regering verwijld tot na het volledig herstel der rust op
Halmaheira; eerst dan sehijnt de tjjd gekomen om een beslissend
oordcel te vellen over de wijzigingen die misschien in de contractueele verhouding gebrngt zullen moeten worden.
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Kunnen de Ternataansche en Tidoresche hoofden voor
het voeren van bestuur over Halmaheira moeijelijk worden
ontlieerd, eene meer werkdadige controle op hunne hande
lingen, waardoor de bevolking zou kunnen zien dat het
Gouvernement zich haror aantrekt, scheen niet langer te
mogen uitblijven. OfseLoon de resident de plaatsing van
een viertal huropesche ambtenaren (controleurs of posthouders) op Halmaheira wenschelijk achtte, ieder voorzien
van een geschikt vaartuig met de noodige bemanning oin
zich gemakkelijk te kunnen bewegen, meende de Indische
Regering, in verband ook met de nog slechts geringe
kennis die wij van den aard der toestanden en verhou
dingen op Halmaheira bezitten, den al dadelijk te nemen
maatregel te moeten beperken binnen de grenzen eener
bescheiden proefneming. Daarom is bij een Indisch besluit
van 7 Maart jl, den resident aanvankelijk de beschikking
gegeven over een tweetal posthouders. Te Batavia werd
inmiddels het noodige verrigt voor de spoedige aanschaf
fing van een drietal goed zeilende vaartuigen (whalebooten),
waarvan één bestemd voor den controleur ter beschikking
van den resident en één voor elk der posthouders.
Dat van een en ander gunstige gevolgen mogen worden
verwacht, bewees onze vestiging te Dodinga, waar de
Ternataansche hoofden reeds eenigermate toonden te b e 
grijpen hoe de Regering wenschte (lat bestuurd zou worden.
De hier gevestigde controleur en de hem toegevoegde inlandsche ambtenaar uit Benkoelen (die zich reeds spoedig
de Ternataansche taal voldoende eigen had gemaakt) be
zochten Kaoc en eenige andere plaatsjes aan de baai van Kaoe,
zoomede Oba, zuidelijk van Dodinga en Lehoorer.de tot het
Tidorecsch gedeelte van Halmaheira. Te Kaoe en langs de
kusten aan de baai van dien naam was de rust naar wensch ,

maar het bleek uit sommige omstandigheden dat de hoofden

daar nog niet voornemens waren de vroegere misbruiken
te laten varen. Te üba en omstreken was de bevolking
nog niet naar hare kampongs teruggekeerd, en niemand
waagde het n e g ( m , landwaarts i n , alleen op reis te
gaan.
Van HAFSAN werd sedert zijne, jongste nederlaag te Maba
niets anders vernomen dan dat hij in de bosschen nabij
die plaats rondzwierf en dat zijn aanhang gaandeweg verliep.
Langzamerhand begonnen dan ook de kooplieden van
Ternate weder op Noord-Halmaheira handel te drijven,
toen in het begin van Februarij verontrustende tijdingen
in omloop kwamen omtrent een aanslag dien HASSAN op
Kaoe in den zin zou hebben; geruchten, vermoedelijk uit
gestrooid om de kooplieden af te schrikken, en daardoor den
1 ai ('el alleen aan de Ternataansche prinsen en hoofden telaten.
Al spoedig bleek dat HAFFAN uit Maba een brief aan den
sengadji van Kaoe ha ï geschreven , die niets bevatte dan eene
aanmaning om hem te erkennen en eene uitnoodiging om
hem te komen afhalen en naar Kaoe te vergezellen. De
brenger, door het hoofd van Kaoe aangehouden en naar Ter
nate opgezonden, verklaarde dat HAFFAN alleen volk van
Maba en omstreken bij zich had, doch dat hij dezen had hooren
zeggtn dat te V e d a en te Patani een 30tal praauwen gereed
l a g e n , die hij kon oproepen zoodra hij zulks verkoos.
Gevaar scheen dus niet te duchten ; maar om den herle
venden handel gerust te stellen, zond de resident eene
bezetting van 30 man naar Kaoe. zoomede zijn inlandschen
schrijver, ten einde te gelijkertijd toezigt te doen houden
op de handelingen der Ternataansche hoofden.
Intusschen had de resident reeds in Januarij pogingen
in het werk gesteld om eene vrijwillige onderwerping van
HAFFAN te bewerken, en wel door bemiddeling van den
radja van Lissabatta (Ceram), een vertrouwd hoofd, tevens
zwager van HAFFAN , die daartoe zou medebrengen een
vermanenden brief van HAFFAN'F familie te Amboina. De
radja van Lissabatta, naar Ternate overgekomen, werd
gemagtigd HASSAN een vrijgeleide naar Batjan te b e 
zorgen , ten einde den opstandeling gelegenheid te geven
om op dat eiland, en dus op onzijdig terrein , een onder
houd met hem te hebben. Tevens zou de radja aan HAFSAN
mogen doen weten dat hem, wanneer hij zich vóór het einde
van Februarij'vrijwillig onderwierp, in afwachting der be
slissing van de hooge Regering eene behandeling overeen
komstig zijne afkomst zou gewaarborgd zijn, en dat hij alsdan
zou kunnen rekenen op 's residents voorspraak bij de Indi
sche Regering die over zijne straf zou moeten beslissen. De
sultan van Batjan vaardigde uit eigen beweging zijn schoon-
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vader, prins D.IAMAI., naar HASSAN af, die tegelijk mot de
zendelingen van den radja van Lissabatta vertrok.
Benige weken verliepen zonder dat van den uitslag" der
zending iets n u t zekerheid vernomen werd. Omstreeks de
tweede helft van Maart ontving evenwel do resident een
brief van jjrins DJAMAI. , geschreven uit Pajahi aan da
westkust van Halmaheira (5 uren gaans van Weda aan
de oostkust), waarbij ook HASSAN ren eigenhandig schrij
ven had gevoegd, benevens een geschffllK, bestaande uit
Benige paradijsvogels. De brief van HASSAN bepaalde zich
tot een zeer kort verzoek om vergiffenis en verder tot een
gelukwensch ter gelegenheid van 's Koning! jongsten ver
jaardag. Belangrijker was de brief van den Batjanschen
prins. Deze berigtte dat HASSAN voornemen* was naar Batjan
te gaan en van daar, na den sultan te hebben geraad
pleegd, naar Teniule wilde komen om zijne onderwerping
aan te bieden. HASSAN zoude vergezeld worden door de
hoofden van Maba , W e d a , Patani. (iani en verscheidene
minderen. Prins DJAMAI. verzocht dringend voorloopig goeno
oorlogschepen of gewapende vaartuigen om de zuid van
Ternate te doen kruisen, omdat HASSAN, of liever zijne
volgelingen, wanneer zij op hunne reis naar liatjan der
gelijke vaartuigen mogten ontmoeten, wolligi in de meening
zouden geraken dat het bestuur eene gewelddadige gevan
genneming beoogde, HASSAN kon daardoor, zoo luidde de
brief, ondanks zich «elven genoodzaakt worden te vlugten.
dan wel weder vijandelijkheden te plegen. De overbrenger
der beide brieven , een volgeling van prins DJAMAI. , ver
haalde dat er te Pajahi en in de buurt daarvan veel volk
b|jeen waa.
Hoewel het eenigszins bevreemdend mogt boeten dat het
voornemen om vergiffenis te vragen gepaard ging niet
eene vernieuwde verzameling van volk — (tenzij HASSAN
do r het medebrengen van een groot gevolg slechts be
oogde den indruk te geven dat de bevolking nog zeer op
zijne land was) — meende de resident dat er geen be
zwaar kon bestaan om in het verziek van den vertrouw
den prins DJAMAI. te bewilligen, daar legen misleiding
en verraad bij HASSAN'S komst de noodige maatregelen
waren te nemen. De resident antwoordde dan ook den
prins, dat het HASSAN , wiens geschenk werd terugge
zonden, vergund zou zijn te komen, mits vóór 18 April;
dat deze tot zoolang ongemoeid zou worden gelaten,
wanneer hij zorgde dat ook zijn aanhang zich rustig hield;
dat diegenen der hem vergezellende hoofden, welke niets
anders nadoen misdreven dan dat zij zijne partij hadden
gekozen, op volledige vergiffenis konden rekenen: dat
echter tegenover hem persoonlijk en tegenover de hoof
den, die zich aan moord of zeeroof mogten hebben schuldig
gemaakt, de resident zich door geencrlei belofte kon binden,
maar dat in elk geval voor dezulken en voor HASSAN
zelf eene vrijwillige onderwerping niet anders dan gunstig
kon zijn.
Kort na de afzending van 'sresidents antwoord verschenen
oi) enkele plaatsen, zooals te Oba en zelfs digter bij Dodinga (te Kajassa en te Toneko) weder een paar ijveraars
om de bewoners aan te zeggen dat zij zich bij HASSAN
hadden aan te sluiten. Toch meende de resident nog tot
19 April te moeten wachten alvorens iets tegen HASSAN
te doen (1). Alleen werd het dienstig geoordeeld 10 man
uit het garnizoen van Dodinga als observattapost te TVneko
te plaatsen, terwijl een gelijk aantal manschappen te
Dodinga werd aangehouden van het detachement van Kaoe,
d a t , na HASSAN'S aanbieding, van daar was teruggeroepen
en op w e g was om over Dodinga naar Ternate terug
te keeren.
Gedurende de laatste week van Maart deed de resident,
vergezeld van den controleur eu van twee leden der Ter
nataansche bestuurscommissie, eene korte reis naarOalela,
ten einde aldaar de verhouding van de Alfoeren tot het
Ternataansch bestuur te regelen , ter wegruiming zoo veel
mogelijk van de grieven door hen ontwikkeld in een
den resident aangeboden verzoekschrift. In twee langdurige
vergaderingen met de Maleische en Alfoersche hoofden van
het geheele district werd in hoofdzaak het volgende bepaald.

(1) De laatste brrigton uit Ternate, die hier te lande bekend
waren bjj de bewerking dezer paragraaf van het verslag, zjjn gedagteekend van 4 April.
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Behalve eene jaarlijksohe belasting van 2 pikols rijst
per gehuwden 80 1 ptkol per ongehuwden man , zouden
de Alfoeren verder niets hebben on te brengen, noch In
geld, noch in product. Het aantal Maleische hoofden, tot

dus ver 18 bedragende (5 van Ternate en H uir de strandkampong Galela afkomstig), zou tot .'1 worden t e r u g g e bragZi een oetoessan, een onder-oetoessan en een schrijver
of secretaris, allen van Ternate. De (wee andere T e r n a taansche hoofden zouden naar Ternate teruggaan, terwijl
de hoofden van de itrandkampong zich van alle inmenging
in de Alfoersche zaken zouden moeten onthouden. De hand
having der politie en de afdoening van kleine regtszaken
werd uitsluitend opgedragen aan 3e Alfoersche kampollghoofden zelf, terwijl bepaalde misdrijven door tuaschenkomst van de Ternataansclie hoofden v o o r d e » h a h i m "
van Ternate zouden worden gebragt. Voor regterlijke
uitspraken mogt niets in rekening worden gebragt. De
zoogenaamde godsgerigten, die hier in gebruik w a r e n ,
werden afgeschaft verklaard Met geschillen over volks
gebruiken, bij huwelijk, echtscheiding, boedelbereddering enz. onder de Alfoeren , zou het Ternataansche b e 
stuur zich niet mogen inlaten. De tot dusver van kracht
zijnde verbodsbepalingen omtrent het gebruik der M a 
leische kleederdragt door de Alfoeren en omtrent het
bezit van zekere meubels en huissieraden werden opge
heven: De Ternataansche hoofden te Galela zouden zich
in alle zaken betreffende de Alfoeren slecli
"vee
hoofden van dien landaard hebben in te laten, namelijk
met, de hoofden der Alfoersche kam] origa Galela en
Igo Boel!, aan welko, evenals vroeger, weder de overige
Alfoerseli ■ kampoiighoofilen ondergeschikt werden verklaar L
De achterstallige belasting over 1876 werd, door dé" twee
leden der Ternata«nsch< bestuurrcommissie, den Galelarezen voor rle helft kwijtgescholden, met het oog op de
menigvuldige diensten door hen op di Ternataansche vloot
bewezen. Van de heera
n werden alleen gehandhaafd
bet leveren van hulptroepen aan den sultan van Ternate
in geval van oorlog, het overbrengen van dienstbrieven,
het schoonhouden Ier weinige wegen (voetpaden) e n , tegen
betaling, het leveren van materialen en het werken aan
zoodanige gel i uwen als het Gouvernement mogt willen
doen oprigten. I i opbrengst der ingevoerde belasting werd
geraamd op eene waarde van f 40JÓ 's jaars; daarvan zou
net Ternaftaansch bestuur hebben uil te keeren aan den
oetoessan f 6 0 0 , aan den onder-oetoessan f 3 0 0 en aan
den schrijver of secretaris en het kampong] oofil van de
Maleische Btrandkampong ieder f 3(50 'sjaars, terwijl de
Alfoersche hoofden van iedere 30 gantangs rijst, die zij
aan belasting inden , er 1 mogten houden. Hoewel deze
regeling, gedeeltelijk n i e u w , gedeeltelijk berustende op
vroegere, maar in onbruik g e r a a k t e a d a t e , inderdaad voor
de Alfoeren zeer voordeelig was, vooral door de afschaffing
van alle mogelijke betalingen aan de hoofden zelven ,
waren toch niet alle Alfoersche hoofden dadelijk daarmede
ingenomen. Bij een bezoek door den resident,den laatsten
dag van zijn verblijf te Galela, aan verschillende Alfoer
sche kampong! g e b r a g t . werd hij echter met veel gejuich
ontvangen. De hier vroeger gevestigde Christenzendelingen
hadden beiden hun dienstwerk in het district Galela weder
hervat.
In tegenstelling met hot wanbestunr der sultanaten van
Ternate en Tidore wordt het bestuur van den sultan van
Batjan geroemd. Deze vorst wordt gezegd een beschaafd
man te zijn , die het goede wil en veel over heeft voor bet
onderwijs zijner kinderen. Ofschoon te Batjan zelf eene uit
stekende inlandsche school bestaat, heeft hij thans weder
een zijner zonen naar de hoofdplaats Ternate gezonden om
zich verder op de Huropesche school te bekwamen. Dezen
knaap heeft de resident bij zich aan huis gencinen.
In het laatst van het afgeloopen jaar bragt de hoofdambtenaar een bezoek aan den sultan van Batjan , bij welke
gelegenheid hij een uitstap deed naar de in de nabijheid
tier hoofdplaats gelegen vestiging van Tomorezen , die om
streeks 18(50 derwaarts werden overgebragt. Deze v e s t i g i n g ,
waarover gehandeld wordt in het verslag van 1872, bladz.
18, neemt steeds in bloei toe en wordt een voorbeeld ge
noemd van goed inlandsch bestuur.
Van zee- en strandroof bleven vooral de wateren bewes-
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ten zuidelijk J lul HUI 1 n-irsi in liet afgeloopen juar niet verschoond. De roovers waren , zoo als vroeger, zwervende
Galelare/.en en Tobellorezen , die dit bedrijf te allen tijde
uitoefenen wanneer er gelegenheid toe is. In den blutsten
tijd schijnt eehter niet alleen roof- maar ook wraakzucht
déze lieden te bezielen. De Ternataansche en Tidoresche
Mohainiiiedanen, die in liunne handen vallen, worden
zonder genade door ben afgemaakt. Zoo werden in December 187(5 22 en in Jauuarij van dit jaar weder 24 op Mukian
en onder Batjan woonachtige Ternatanen door hen vermoord , terwijl praauwen van Batjan , door de zeeroovers
aangehouden , terstond werden vrijgelaten en hunne reis
konden voortzetten, toen het gebleken was dat zij geene
Ternatanen of Tidorezen aan boord hadden. Ben i n December 187<) cloor den resident tegen hen ondernomen togt
met de Po/Uianak liep vruchteloos af, daar dit stoomschip

door de ongunstige weersgesteldheid zich niet digt onder
den wal en tussciien de eilandjes kon wagen. Sedert J a uuarij werden geene nieuwe roofgevallen bekend ; op twee
latere kruistogten van de Pontiauah werd ook niets verdachts ontmoet. Tot onderdrukking van het kwaad zijn ,
na overleg met de drie sultansbesturen in eene te Ternate
gehouden conferentie, die ook werd bijgewoond door den
statioiiskommandant, eenige maatregelen beraamd, hierop
nederkomende , dat binnen een paar maandendoor Ternate
en Tidore ieder eene afzonderlijke praauwenvloot zoude
geleverd worden van 200 koppen; Batjan , welk rijk wegens zijne geringe bevolking; hoogstens slechts ééne groote
k o r r a - k o m kon bemannen, had deze bereids vroeger uitgerust en in dienst gesteld. Het plan was om met de
bedoelde m a g t , ondersteund door een oorlogschip, in Mei
uit te • varen en dan de meest beruchte rooversnesten te
tuchtigen , inzonderbeid de praauwen te vernielen.
In strijd met hetgeen door vorige residenten van Ternate
omtrent de uitbreiding van het Mnb&mmedftanach element
in dit gewest werd medegedeeld, verklaart het tegenwoordig- hoofd van gewestelijk bestuur, dat de Islam op de
Ternataansche eilanden slechts weinig' vorderingen maakt.
Volgens hem beschouwen de Mohammedanen aldaar de
Alfoeren over bet algemeen als wezens van eene te lage
soort om de verhevene leer van den Profeet te mogen omhelzen. De wree Hielen en mishandelingen, die de Alfoeren
onder het sultansbestuur steeds hebben te verduren gehad,
worden gezegd dan ook schier geen anderen grond te hebben
dan de verregaande minachting waarmede de Mohammedaansche overlieerschers op dit nog heidensche volk neerzien.
Van de op Halmaheira en Nieuw-Guinea werkzame
zendelingen wordt gezegd dat z i j , hoewel niet vele bekeerlingen makende , toch in den omtrek hunner vestiging
veel invloed ten goede uitoefenen. Bij de Mohammedaansche
hoofden , wier knevelarijen en liarbaarschheden door hen
dikwijls aan het licht worden gebragt, zijn zij echter volstrekt niet gezien.
Ten gevolge van den opstand op Halmaheira, van waar
in den regel de meeste handelsproducten worden a a n gevoerd , verkeerde de handel in de residentie Ternate
gedurende het afgeloopen jaar in een kwijnenden toestand.
Evenwel was in Maart, zoo als reeds hierboven gezegd,
weder eenige verlevendiging te bespeuren.
Ofschoon de Papoea-eilanden en Xieuw-Guinea sedert het
voorjaar van 1876 niet van bestuurswege werden bezocht,
verliest de Regering de aangelegenheden dier verwijderde
streken niet uit het oog. Volgens ingekomen ljerigten
zouden de uit die bezittingen aan den sultan van Tidore
verschuldigde belastingen niet zelden weder worden gekweten in slaven , in stede van in producten des lands ,
in weerwil dat het sultansbestuur indertijd beloofd heeft
geen slaven meer te zullen aannemen. Niettegenstaande
in 1801 (zie het verslag over dat j a a r , blz. 21) het uitrusten
van zoogenaamde hongi-vloten om des sultan's gezag te
doen gelden vooral bij het innen van belastingen, door
de Indische Regering verboden of althans tot zeer bijzondere , telkens door den Gouverneur-Generaal te beoordeeleu
gevallen beperkt werd, zouden — volgens dezelfde mededeelingen - de hongi-togten heimelijk weder herleefd zijn
en buiten b e t o o g onzer ambtenaren op touw gezet worden,
zij het niet meer regtstreeks door den sultan, dan in zijnen
naam — of welligt voor hunne eigene rekening — door de
hoofden der zoogenaamde Radja-ampat-eilanden (Salawatti,
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Misole en Waigioe). Om de waakzaamheid onzer autoriteiten te ontgaan zouden de hongi-vloten zorgvuldig vermijden plaateen aan te doen, als bijv. Karnt» en Kapaur
(westkust van Nieuw-Guinea). waar zij gevaar zouden
loopen met de daar veelvuldig ten handel komende Boeginesche en llorainsehe praauwen in aanraking te komen.
Ook de noordkust zou meer dun vroeger vermeden worden,
uit vrees dat de daar gevestigde Christenzendelingen van

de bedoelde expeditien onderngt zouden worden.
De onderlinge oorlogen en voortdurende twisten tusschen
do strandbowoners en de bergvolkeren op Nieuw-Guinea zijn
de bron, waaruit de menschenhandel in deze streken wordt
gevoed. Die twisten spruiten moestal voort uit roof en
knevelarijen van do zijde der strand volkeren, die den bergAlfoeren, oorspronkelijke bewoners van het eiland en
bezitten der grootste muskaatnoot-bosschen, de productie
afhandig trachten te maken.
Omtrent de beste middelen die, zonder onze krachten te
boven te gaan , direct of indirect een beteren toestand op
Nieuw-Guinea en de Papoea-eilanden zouden kunnen
te weeg brengen , zijn nog door den laatst afgetreden
directeur van binnenlandscli bestuur uitgewerkte voorstellen g e l a a n , die thans bij de Indische Regering in
overweging zijn Intussohen wordt reeds door strenge
handhaving van het voorschrift dat geene op 's G o u vernement» grondgebied gevlugte slaven worden u i t geleverd , en door het te keer gaan van de veelvuldige
transactien die de Ternataansche en Tidoresche prinsen en
rijksgrooten met de op Ternate gevestigde handelaren
pleegden af te doen door het in leen geveu van slaven,
al het mogelijke gedaan om langs dien weg de slavernij
voor's hands te temperen.
Reeds in het vorig verslag werd, uit een oogpunt van
handelsbelang , gewezen op de toen aangevangen reizen
van het stoomschip Ei/fron. De poging der eigenaren van
dit stoomschip om in de onderhoorigheden dezer residentie, met name op Nieuw-Guinea, handelsbetrekkingen
aan te knoopen, schijnen aanvankelijk vrij wel geslaagd.
Op een paar plaatsen aan de westkust van Nieuw-Guinea,
gelegen in streken die rijk zijn aa n . muskaatnoten, namelijk te Sekar en te Skroë (in en bij de golf van Mac-Cluer)
hebben de ondernemers een paar inlandsche handelsvestigingen in het leven geroepen (1), die, ten gevolge van het
met de Regering gesloten tweejarig contract (verg. bladz. 27)
voortaan geregeld om de drie maanden zullen worden bezocht. Met dit gedeelte van noordwestelijk Nieuw-Guinea
bestaat dus n u eene geregelde stoomgemoenschap, waarvan
naar omstandigheden ook door de gouvernements-ambtenaren zal kunnen worden gebruik gemaakt. Toen de Egeroti
hare tweede reis deed (November 1875-Maart 1876) was
o. a. de controleur van Boeroe (Amboina) aan boord, die
zich toen zoowel op Misole en Salawatti als aan NieuwGuinea's westkust in verschillende negorijen ophield en
nergens onvriendelijk ontvangen werd.
Bij voortduring blijft Nieuw-Guinea het veld voor wetenschappelijke onderzoekingen. In Jauuarij j l . waren weder
een drietal natuurvorscliers (2 Franschen en 1 Amerikaan,
de heeren RAFFKAY , MADROX en L E GLAIZE) van Ternate

derwaarts vertrokken, allereerst naar Salawatti. Zij reisden
met vijf schoeners en dachten vooreerst bij elkander t e
blijven. Over den Russischen reiziger MIKLOUCHÜ MAKLAY
zie men bladz. 2.
Overigens is ditmaal omtrent Nieuw-Guinea niets bijzonders te vermelden. Geruchten dat DAXOE BAHA HAS.^AX het

plan zou hebben opgevat den opstand op Halmaheira ook
naar Nieuw-Guinea over te brengen, hebben zich tot n u
toe niet bewaarheid. Evenmin werd ook de bevestiging
vernomen van het beweren, dat de radja van Salawatti
zou trachten zich van zijne schatpligtigheid aan Tidore
los te maken.

(1) Om zich zooveel mogelijk ook voor den vervolge de goede
gezindheid der bewoners te verzekeren, heeft de gezagvoerder met
een drietal invloedrijke hoofden der berg-Alfoeren (de radja's van
YVacrtoea en Kapitoea in de golf van Mac-Clucr en de kapitan van
Skroë in de golf van Kapaur) zoogenaamde verdragen van vriendschap
en handel gesloten (December 1875), voor do dagelijksche aanrakingen niet de bevolking achterlatende een 5tal Makassaren (onder
een Chineschen opzigter), waarvan 2 te Kapitoea en 3 te Waerbo
(golf van Kapaur).
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[ 5 . 2.]
Koloniaal verslag van 1 S77.
§ 1<J.

Ti,nor.

op die wijze werd veel bloedvergieten voorkomen,
Even als in vroegere jaren werden de eilanden dezer
residentie weder door verscheidene Australische vaartuigen
bezocht tot het aanwerven van

duikers. Hij hunne afrekening (ten overstaan van den
havenmeester te Eoepang) krijgen de teruggebragte duikers
dikwerf niet onaanzienlijke sommen in handen. Door eene
mildere regeling omtrent liet stellen van borgtogt dooide gezagvoerders zijn ook deze laatsten zeer gebaat.
volgens het tweejarig' contract onlangs door de Begering met de eigenaren der Egtron gesloten, betreffende
de stoomvaart in de Zuid-Molukken en op Nieuw-Guinea,
zullen voortaan in de residentie Tinior om de drie
maanden worden besooht de havens van Koepang, Rotti
en Savoe. Sedert liet laatst van 1876 werdeu Koepang en
Rotti (benevens Soemba) reeds door dit stoomschip aangedaan op de toen geopende vaart tusschen Soorabaija en
Port Darwin. Ken verzoek om subsidie voor die vaart is
echter door de Indische Regering- niet toegestaan, omdat
aangaande het subsidiëeren van een stoomvaartdienst op
Australië gecontracteerd was met de Nederlandse!) Indische
Stoomvaartmaatschappü; verg. hoofdstuk «f, afd. VU. De
zoogenaamde Molukkenlijn dezer Maatschappij, waarin,
wat de residentie Timor betreft, alleen de hoofdplaats
Koepang en (van Julij 187(5 af) ook Larantoeka op Flores
waren opgenomen, is sedert de laatste maanden nog uitgestrekt tot rsangamessi op Soemba.
Ontwikkeling van landbouw valt in dit gewest weinig op
te merken. Op vele plaatsen is de onvruchtbaarheid vanden

bodem daartegen een beletsel. In het gouvemements-grondgebied op Timor is de bevolking op een paar plaatsen voor
't eerst begonnen sawabs aan te leggen en ook koffij te planten , maar van den uitslag dier proeven viel nog niets te zeggen. Ook in Manoebait, grenzende aan het gouvernementsgebied, een landschap waar de koffijteelt nog nimmer was
beproefd, scheen een aanplant ondernomen te zullen worden,
en wel door den radja, in vereeniging met een Europeaan. Op
Allor, waarde vóór een ige jaren bewerkstelligde aanplantingen reeds vruchten begonnen te dragen, scheen de voortzetting der teelt in gevaar te komen door verkeerde raadgeving e n v a n de aldaar ten handel komende Boetonnezen, waartegen de resident, tijdens eene inspectiereis op Allor, de
radja's en hunne onderhoorigen waarschuwde. Bedoelde handelaren trachtten namelijk de bevolking van Allor te bewegen
hare koffijboomen om te kappen, daar zij vreesden d a t , bij
behartiging van de koffijteelt, de djagongcultuur zou achteruitgaan , waarbij zij meer belang hadden, omdat zij dit product steeds tegen billijke prijzen op Allor konden magtig
worden en met voordeel te Dilly en elders van de hand zetten.
De Mohammedaansehe godsdienst breidt zich onder de
nog meerendeels heidensche bevolking van dit gewest
slechts weinig uit; daarentegen moet de Christenbevolking
vrij sterk zijn toegenomen.
De gezondheidstoestand kon in het afgeloopen jaar over
het algemeen lievredigend heeten.
Tot kenschetsing van de toestanden in- of de aanrakingen
met verschillende deelen dezer residentie in het bijzonder,
verdient nog het volgende aanteekening.
De beruchte fettor BAKI KOOI van het Timorsche landschap Takaip, van wiens euveldaden reeds in 't vorig
verslag, hladz. 3 1 , werd melding g e m a a k t , g i n g in het
begin van 1870 n o g steeds voort de naburige rijkjes door
zijne moord- en rooftogten te verontrusten. De hoofden dezer
rijkjes verzochten daarom dat het bestuur hun mogt toestaan
BAKI KOOI te tuchtigen. Het is echter niet raadzaam geoordeeld hiertoe vergunning te verleenen, omdat daarvan
alligt een te ruim gebruik kon worden gemaakt. Aan de
hoofden werd echter opgemerkt dat zij, aangevallen wordende, geweld met geweld konden keeren. In zoodanig
geval zouden zij zich echter stiptelijk moeten onthouden
zoowel van het maken van slaven als van roof of moord
op weerlooze lieden.

| Neder! (Ooit-) India |

Dergelijke aanmaning scheen noodig na hetgeen de
A.mfbangers, de voornaamste naburen van T a k a i p , hadden
uitgerigt toen /.ij in b-<7i (verg. het verslag van 1875,
hladz. '2>> en -J7) naar l.omhleii en Allor waren overgekomen om eenige radja's aldaar met hulptroepen bij te
staan. Van de toen gemaakte krijgsgevangenen verkeerden
er nog een aantal in dienstbaarheid bij AmfoangSChe hoofden.
Toen de gelegenheid lich voordeel om hieromtrent plaatselijk onderzoek te doen , mogt de resident er in slagen een
aantal dezer Solorezen en Allorezen in vrijheid Ie doen stellen , en de toezegging te verkrijgen, dat ook de nog overgeblevenen eerlang naar Eoepang zouden worden opge-

Zoowel op Timor zelf als op de overige tot deze residentie behoorende eilanden ging liet afgeloopen jaar over
het algemeen vrij rustig voorbij. Zoo dikwijls bem een
stoomschip ter beschikking stond, deed de resident eenige
rondreizen, waarbij menig geschil tusschen het Bene rijkje
en het andere door lieni in der minne werd geschikt, en

voor de paarlvissclienj
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zon len. De nieuw verkozen radja van Amfbang Borbian
was reeds vroeger naar Koepang opgekomen en toen door
den resident

in zijne waardigheid

bevestigd

geworden.

Tusschen de radjas van Amanoebang en Amarassi (verg.
vorig verslag. hladz. lil) kwam , ten gevolge; van den
onwil des eersten , nog geen volkomen verzoening tot stand ,
niettegenstaande eene door den resident benoemde commissie er in slaagde een tusschen de twee radja's sedert jaren

hangend geschil tot beider genoegen te beslechten. De
langdurige en goede diensten van den radja van Amabi
werden in Januarij j l . door de Regering openlijk erkend ,
toen zij hein de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten schonk.
Op Rotti werden door den resident met het beste gevolg
pogingen aangewend tot het beslechten eener reeds ettelijke
jaren hangende grensquae^tio tusschen het regentschap
Dengka en de hoofden van Tbie. Oenale en Baa'h , een geschil
dat reeds meermalen de aanleiding tot bloedige twisten
was geweest. Toen de resident eenige maanden later andermaal Rotti bezocht, bleek het dat de getroffen regeling
door alle partijen werd geëerbiedigd. Eenige me legebragte
Xederlaiidsche wapenborden werden, in bijzijn van dien
hoofdambtenaar, met de noodige plegtigheid langs de
nieuwe grenslijn opgesteld.
Op Savoe vond de resident de verschillende regentschappen onderling in de beste verstandhouding. De aldaar g e vestigde Christenzendeling bestuurt 3 scholen, welke alle
goed bezocht worden , even als de gouvernementsschool
ter hoofdplaats van het eiland.
De g a n g van zaken op Soemba eischte herhaalde malen
'sresidents overkomst. De vele vreemdelingen, vooral lieden
van Endeh en Savoe, oorspronkelijk als hulptroepen door de
radja's van Soemba in hunne onderlinge oorlogen gebezigd
en later voor goed op dit eiland gevestigd gebleven, hebben zich daar zulk een invloed Meten te verwerven , dat
zij van lieverlede over het geheele eiland, en wel de K n dehnezen over het westelijk en de Savoenezen over het
oostelijk gedeelte , eene soort van suprematie zijn beginnen
uit te oefenen. Deze lieden leven hoofdzakelijk van den
oorlog, dien zij op onmenschelijke wijze voeren en waarbij
zij slechts bedacht zijn op het maken van slaven, die in
grooten getale door hen naar Endeh worden uitgevoerd.
Ken alles overwegenden invloed oefent op hen uit zekere
SJAKIF ABDOSL RACIIMAX , een te Waingapoe gevestigde

Arabier, dezelfde van wien reeds in de twee laatste verslagen sprake was. Deze Arabier, aan het Pontianaksche
vorstenhuis verwant, heeft zich dien invloed weten te verschaffen niet alleen door zijn huwelijk met eene Bndehsche prinses, maar vooral ook door zijne persoonlijkheid.
Van de vele euveldaden , in den laatsten tijd op SoemLa
bedreven , wordt hij gezegd de voornaamste bewerker t e

zijn geweest. Eene tegen hem door den resident in persoon
ingestelde instructie (Januarij jl.) heeft ten gevolge gehad
dat genoemde BjABUf zich zonder tegenstand ter beschikk i n g van het bestuur heeft gesteld , waarna hij met den
resiaent naar Eoepang is vertrokken om daar de beslis-ing
over zijn lot af te wachten.
Ten gevolge van 's residents drukkere bezoeken , laatstelijk een paar malen met een oorlogschip van groot charter
(de Curarao), werd de verhouding der radja's op Soemba
jegens het Gouvernement, die vroeger veel t e wenschen
overliet, aanmerkelijk beter. Verscheidene radja's, die tot
dusver in hunne verpligte bezoeken aan den resident nalatig waren gebleven , kwamen hem nu hunne opwachting
maken. De radja van Batoe-Peleh, die vroeger herhaal lelijk eene Nederlandsche vlag geweigerd h a d , nam deze
thans aan. Aan alle radja's, die voor bem verschenen, gaf
de resident in overweging om voortaan de soodaiiigeu

Bijblad van de Nederlandsche Staats-eourant. 1S77—1878.

[5. 2.]
Kobniaal verslag van 1877.

[Neder!. (Oost-) Inclie.]

onder hunne onderdanen, die zij des doodi schuldig Mijt- ! 1870) werden o. a, do aan de zuidkust gelegen n e g o ten, niet meer dadelijk zelf te straffen, maar deze lieden
rijen Erana en Kolana aangedaan, hij welke nog altijd
aan den in hun midden gevestigden controleur ter verban* onzekerheid was blijven bestaan omtrent baren overgang
ning uit te leveren. De radja's zouden zich op die wijze
in 185!) van Portugeesch onder Nederlandsch gezag.
van de bedoelde personen kunnen ontdoen zonder dat
Ofschoon indertijd (in 18(54) aan heide landschappen wel
veelvuldige bloedstortingen plaatl hadden.
Keeds hij eene opneming van den staat van zaken in
Oostelijk Floret had de resident de overtuiging opgedaan,
dat als de voorname aanvoerplaats der in- den Tiinorarobipel, meest van Soemha, geroofde Inboorlingen moest
bewbouwd worden de haai van Kndeh, op Flores' zuidk u s t , noordoostelijk van Soemha, en dat van daar de geroofden naar westwaarts gedegen oorden (in den regel
naar Bima en Soemhawa en naar 1'edjoe op Lombok) ter
markt worden gehragt. De radja van Kndeh en de overige hoofden , over dien mensehenhaiidel onderhouden,
beloofden wel plegtig met alle hun ten dienste staande
middelen het kwaad te zullen tegengaan , maar die helofte werd tot nog toe door hen slecht nagekomen. Naar
aanleiding van een en ander heeft de Indische Hegering
den resident in April jl. aangeschreven om niet den
meesten ernst en nadruk persoonlijk den zelfhesturenden
hoofden van Kndeh en Soemha onder het oog te brengen , dat zij gevaar loopen zich de ontevredenheid van
het Gouvernement op den hals te halen wanneer zij den
handel in menschen en den in- en uitvoer van slaven niet
krachtig tegengaan , waartoe de met het Gouvernement
aangegane contracten hun de verpligting opleggen. Daar
kruid en vuurwapenen hij dien menschen handel voornamelijk als ruilmiddel dienen en het betit dier artikelen
niet alleen het plegen van onderlinge vijandelijkheden,
maar ook den daarmede gepaard gaanden menschenroof in
de hand w e r k t , zou de resident aan de bedoelde hoofden
al verder de wenschelijkheid moeten voorhouden om in
hun gebied den in- en uitvoer van oorlogsbehoeften te
verbieden, hen daarbij tevens in kennis stellende met de
verbodsbepalingen die voor het regtstreeksch gouvernementsgebied in geheel Nederlandsch Indie waren u i t g e vaardigd bij Indisch Staatsblad 187(5, n°. 302. Hooger is
reeds gezegd (zie bladz. 1), dat ook in Dilly (Portugeesch
Timor) de uitvoer van oorlogsbehoeften naar eenig g e deelte van Nederlandsch Indie verboden is geworden. Ten
einde met toepassing der op het stuk van slavenhandel
bestaande bepalingen (Indisch Staatsblad 1825, n°. 44)
tegen dien verboden handel te waken , is sedert September
1 8 7 6 , aanvankelijk niet zonder g u n s t i g gevolg, eene gewapende boot in de wateren van Kndeh gestationeerd. Om
blijvend in de behoefte te kunnen voorzien, is in April jl.
het aantal dier vaartuigen in de residentie Timor met eene
vierde kruisboot vermeerderd. Bovendien is door de Reger i n g het noodige gelast om de vorsten van Soembawa en
Lombok tot het besefte doen komen van de noodzakelijkheid,
dat ook van hunne zijde zooveel mogelijk maatregelen
worden genomen tot stuiting van het kwaad.
Noord-oostelijk Flores (Larantoeka), zoomede de Soloren Allor-eilanden ontvingen mede een- en andermaal een
bezoek van den resident; vooral de verschijning van de
Curacao wordt geacht hier een gewenschten indruk te
hebben gemaakt. Over 't algemeen was de toestand in die
streken rustiger dan in vorige jaren. Naar het zeggen der
radja's had de krachtige wijze, waarop sommige hunner
in 1874 tegen enkele oproerige kampongs waren opgetreden (xery;. het verslag van 1875, bladz. 2(5 en 27), een
heiltamen schrik te weeg gebragt. Oe resident liet echter
niet na den radja's onder het oog te brengen dat dergelijke
(inlandsche) expeditien , wegens de wreedheden waarmede
zij gepaard gaan , zooveel doenlijk moesten worden vermeden ; dat vooral het bezigen van Tiinoresche hulpbenden ,
wegens de bekende bloeddorstigheid en roofzucht dier
lieden, door de Regering werd afgekeurd; maar dat het
streven der radja's voortaan zou moeten zijn om de toegenegenheid hunner onderhoorigen te winnen door een
regtvaardig en wijs bestuur, vooral door te waken tegen
onderdrukkingen en knevelarijen van de zijde der mindere
hoofden. De radja van Allor, die er aan dacht om nog
tegen een paar weerspannig gebleven bergkampongs wapengeweld te bezigen , liet thans dit voornemen varen en zou
beproeven hen langs minnelijken weg tot gehoorzaamheid
t e brengen.
Tijdens 's residents jongste reis naar Allor (November

reeds Ncdcrlandsche vlaggen waren uitgereikt, durfden zij
die echter niet te roeren omdat zij meenden schatpligtig
te zijn aan de tot het Port ugeesch gebied bohoorende
landschappen Likoesang enüekoessi. Ook thans gelukte het
niet deze quaestie tot een goed einde te brengen, daar de
radja's uitstel verzochten ten einde zich omtrent hun
twijfel vooraf te doen geruststellen door het bestuur te
Dilly. Roods heeft de Portugesche gouverneur den resident
zijne medewerking in deze toegezegd, maar voor het
OOgenblik kon niets worden gedaan, daar het regentschap
Oekoessi sedert eenigen tijd met het Portugeesch bestuur
op geen goeden voet stond.
In een geschil tusschen Adonare en Lamahale op het
eiland van eerstgenoemden n a a m , over liet betit van het
landschap Kedan op Loinblen, is in April jl. door de Regering beslist ten gunste van Adonare. Het landschap
Lamahale, tijdelijk onder beheer gesteld geweest van den
radja van Lamakers (Solor) — verg. het verslag van 1875,
bladz. 27 — had weder een eigen bestuurder gekregen,
op wiens verkiezing door de Regering goedkeuring is verleend.
Het overlijden in Januarij 1877 van den radja van
Larantoeka wordt voor de afdeeling Solor-eilanden in het
algemeen en voor het betrokken regentschap in het bijzonder niet als een verlies beschouwd, aangezien bedoelde
regent zich aan de belangen van zijn land zeer weinig liet
gelegen liggen en ook bij zijne mederegenten en naburen
weinig in aanzien stond. Het blijkt nog niet dat op de
keuze van een opvolger de goedkeuring der Regering is
gevraagd.
§ 20.

Bali en Lombok.

In de beide op Bali regtstreeks aan ons gezag onderworpen landschappen Boeleleng en Djembrana heerschte
onder hoofden en bevolking een goede geest. In afwacht i n g dat eene in overweging genomen definitieve regeling
zal zijn vastgesteld, is het bestuur over de inheemsche
bevolking in elk dier landschappen nog steeds opgedragen aan een zoogenaamden raad van voorloopig bestuur,
zamengesteld uit vier inlandsche grooten.
Te Djembrana liet de veiligheid van personen niets te
wenschen over. In Boeleleng deden zich daarentegen
nog al dikwijls gevallen van moord voor, meestal het
gevolg van persoonlijke veeten. De veiligheid van goederen
was, hoewel daarin langzamerhand verbetering is waar te
nemen, in beide afdeelingen nog zeer onvolkomen. De
oorzaak daarvan ligt, behalve in de gebrekkige politie
onder het inheemsche deel der bevolking (zie vorig verslag,
bladz. 31), in de omstandigheid dat de misdadigers dikwijls een veilig toevlugtsoord vinden in de aangrenzende
onafhankelijke rijken, welker vorsten meestal niet in staat
zijn hun gezag buiten hunne onmiddellijke omgeving te
doen gelden.
Gedurende het afgeloopen jaar was de gezondheidstoestand vrij gunstig.
Ook de oogst van voedings- en andere gewassen kon
zeer voordeelig genoemd worden. De landbouw breidt zich
steeds u i t , ofschoon schaarschte aan water, in Boeleleng
althans, daartegen een groote hinderpaal blijft. Uitgestrekte
woeste gronden bieden echter ook daar ruimschoots gelegenheid aan tot uitbreiding der koffijcultuur, en hiervan
wordt door de bevolking een ruim gebruik gemaakt.
Het belangrijkste handelsartikel alhier is de opium. De
hoogst aanzienlijke invoer van opium en de geregelde stoomgemeenschap met Singapore, Makasser en Java hebben
in de laatste jaren Boeleleng de stapelplaats doen worden
van den handel op geheel Bali. Na de opium is het belangrijkste handelsartikel de koffij, waarvan de uitvoer te
Boeleleng in 1876 33 478 pikols moet hebben bedragen.
De uitbreiding van den Mohamniedaanschen godsdienst
was niet bijzonder groot; ook de pogingen tot evangelisatie,
door den te Boeleleng verblijf houdenden zendeling aangewend, leverden geringe uitkomsten op.
Omtrent de afschaffing der slavernij in Djembrana en de
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tot dit zelfde doel genomen voorbereidingsmaatregelen
in Boeleleng, cie men hoofdstuk v, f? 9.
Do zelfstandige BeHsche rijken werden in bet aijjeloopen

3ü

Nederl. (Oost-) Indie.)
iianplantingen. Te Ampenan , de voornaamste handelsplaats

van bet eiland, bezitten eenige Chineschegroothandelaren
liet monopolie WD den rijsthandel, waarvoor zij jaarlijks
zekere schatting aan den vorst betulen.

jaar weder alle — Karang-Assein alleen uitgezonderd —
door den resident van Banjoewangi als gecommitteerde
voor Bali en Lombok bezocht. Overal werd hij naar behooren ontvangen.
Een tweetal Balische jongelingen, door de vorsten van
Gianjar en Elongkong bestemd voor de betrekking van
Maleisehen schrijver, tevens tolk, werden hij wijze van
proef in de gelegenheid gesteld om gedurende een paar
jaren op 'slands kusten te Banjoewangi te verblijven, ten
einde de lessen bij te wonen aan de gouvernementsinlandscho school aldaar.
In Augustus 1870 kwam te Batavia een gezantschap
van den vorst van Selaparang (Lombok) en Ka Hing-Assem
(Bali) om het bij contract voorgeschreven driejaarlijksch
huldehetoon aan den Gouverneur-Généraal te brengen.
Volgens de me ledeelingen van den ambtenaar, die in
't laatst van 1875 op eene der eerste handelsreizen van het
stoomschip Eijeron Lombok bezocht, scheen ook op dat
eiland werk te worden gemaakt van uitbreiding der koffij-

De gesubsidieerde maandelifksche pakketvaart tuaaoben
Oost-Ja vu en Boeleleng is sedert Februarijjl. tot Ampenan
uitgestrekt, en ook de stooinvuartrcedcrij » Bands," heeft,
Nj
bij het onlangs met haar gesloten contract (zie, bladz. 27),
op zich genomen die plaat? geregeld om de drie maanden
aan te doen.
D.

§ 1.

Levende

strijd/trachten.

Zameustelliiig. Aan de uit Indie ontvangen drieinaandelijksche sterktestaten zijn de volgende cijfers ontleend, die,
in verband met bijlage B , een algemeen overzigt geven
van de verhouding tusschen formatie en sterkte der Nederlandsch Indische krijgsmagt op 31 Deoember 1875 en 1876.
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a) Hieronder zjjn niet begrepen 34 Maduresche officieren en 1080 Maduresche minderen van de gemobiliseerde barissan.
6) Ongerekend als boven 22 Maduresche officieren en 493 Maduresche minderen.
c) De oorspronkelijke legerformatie van 1853 wees deze officieren aan ter indeeling bü de corpsen pradioerits. Het is echter bekend
dat aan de toenmalige plannen betreffende de organisatie dier corpsen geen gevolg is gegeven.
rf) Hieronder z(jn begrepen 70 adjudant-onderofficieren als ofllcier dienstdoende, zoomedc 25 officieren gedetacheerd uit Nederland; het
leger telde echter bovendien 1 luitenant-generaal i la suite (Z. K. H. de Prins van Oranje), 12 officieren gedetacheerd in Nederland, 10
officieren op non-activiteit of gevoerd „voor memorie", en 173 officieren met verlof naar Europa.
e) Hieronder z(jn begrepen 74 adjudant-onderofficieren, als officier dienstdoende, zoomede (52 officieren gedetacheerd uit Nederland: het
leger telde echter bovendien 1 luitenant-generaal a Ia suite (zie boven), 9 officieren gedetacheerd in Nederland, 7 officieren op non-activiteit
of gevoerd „ voor memorie", en 180 officieren met verlof naar Europa.
f) Hieronder zijn begrepen 350 gedetineerden, te weten: 235 Europeanen, 10 Afrikanen, 2 Amboinezen en 103 andere inlanders,
benevens 3734 verpleegden in de hospitalen (2107 Europeanen, 29 Afrikanen, 69 Amboinezen en 1409 andere inlanders).
9) Hieronder zjjn begrepen 315 gedetineerden, te weten: 234 Europeanen, 8 Afrikanei', 2 Amboinezen en 71 andere inlanders,
benevens 4461 verpleegden in de hospitalen (2350 Europeanen, 27 Afrikanen, 101 Amboinezen en 1977 andere inlanders).
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De uitbreiding der normale formatie ia hoofdzakelijk het
gevolg van da trapsgewijze voortzetting der reorganisatie

ring met liet tijdelijk depotbataillon op te doen, zou daarbij

vnn de iiifaiitcric, overeenkomstig 'sKonings besluit van

stelsel van legeraniivulling moet echter uit den aard der
zaak deugdelijk worden voorbereid. Kerst tegen liet einde
van Junij jl. is dan ook het zoo even bedoelde voorstel
hier te lande ontvangen.
Bijzondere mededeelingen nopens de zamenstelling van
het leger zijn overigens slechts in geringe mate te doen.
Sinds de indiening- van liet vorig verslag- gaf een voorstel tot herziening der normale formatie van het schrijverspersoneel — gepaard met een voorstel tot uitbreiding
van het mindere personeel bij den generalen staf — aanleiding tot breedvoerige gedaohtenwisseling met de Indische Begering nopens de wenschehjkheid om een vasten
regel aan te nemen ten aanzien van den vorm waarin
wijzigingen in de formatie moeten worden vastgesteld.
Met het oog op de volstrekte noodzakelijkheid, dat de
Regering in staat zij en blijve om eene strenge afscheiding
te bewaren tusschen de » normale" en de » tegenwoordigeformatie van het leger, is bepaald, dat wijzigingen in
de normale formatie steeds bij Koninklijk besluit zullen
worden vastgesteld , doch veranderingen in de tegenwoordige formatie tot stand zullen komen bij Indisch besluit,
ingevolge magtiging des Konings. Een en ander neemt
niet weg dat de Gouverneur-Generaal, krachtens art. 24
van het Regeringsreglement, de bevoegdheid heeft om, in
afwachting der nadere goedkeuring van het Opperbestuur,
zoodanige formatie-uitbreidingen te bevelen als de omstandigheden van het oogenblik vorderen.
Na 1 Januarij 1877 zijn reeds twee wijzigingen der normale formatie tot stand gekomen, die, wegens haar groot
g e w i g t , niet onvermeld mogen blijven. Vooreerst de oprigting eener 3de compagnie bij het pupillencorps te Gombong, waarvoor de gelden beschikbaar gesteld werden bij
de begrooting voor 1877 (5), en ten andere de reorganisatie
der bezetting van Borneo's Westerafdeeling ((5), die zal leiden
tot eene jaarlijksche besparing van f 82 000. Zij zal echter
eene wijziging vorderen in de verspreiding der troepen over
het koinvr.andement, die voor eens eene uitgave van
f 100 000 zal eischen ten behoeve van de inrigting van
nieuw logies.
In Indie is voorts een voorstel van het legerbestuur aanhang i g tot aanzienlijke inkrimping van het regiment cavalerie.
Als uitbreidingen van eenig belang, na 1 Januarij 1877
in de tegenwoordige formatie g e b r a g t , moeten eindelijk
nog genoemd worden de oprigting eener 4de compagnie
genietroepen ten behoeve der bezetting in Groot-Atjeh en
van een tweede tijdelijk depotbataillon (te Willem Ij.

23 Maart lK~r>, n». 7 {Inüteh staatsblad, n°. 114), en
tteunt voorts, wat de offloieren betreft, voornamelijk op
de nieuwe formatie van betcorps oilicieren van gezondheid,

waarover gehandeld werd bij de vattateliirig der Indische
begrooting TOOT 1876, en die werd afgekondigd bij bei
Ltdiscb StaaUllai van dat jaar, n°. 77. (lok de oprigting
van bet «tra/detachement te Ngawi, waarvoor ,eerst op de
100 even vermelde begrooting gelden lM'scliikl)aarg (wttdd werden, had invl l op de uitbreiding der normale formatie (1).
De veranderingen in de UgwwoorHgt formatie gebragt —
meest in den zin van uitbreiding — houden allen verband
niet den oorlogstoestand op Noord-Sumatra. Daaronder zijn

er, behalve de tijdelijke oprigting eener compagnie veetingartillerie, sterk 3 otlieieren en 98 minderen , nog twee. die
hier in 't bijzonder vermeld dienen te worden omdat beiden
bestemd zijn om te leiden tot uitbreiding der normale for-

matie. Het zijn de oprigting van een garnizoenabataillon
voor Groot-Atjeh (2) en die van een tijdelijk depotbataillon,
te Meester Cornelis gevestigd.
Het ligt voor de hand, dat voor eene definitieve vaststelling- der bezetting van Groot-Atjeh de tijd nog niet

gekomen is. In beginsel kon echter reeds uitgemaakt
worden, dat het gros dier bezetting uit garnizoenstroepen
zou moeten bestaan, voorloopig gesteund door eene mobiele
kolonne aan het veldleger-ontleend. Deze overweging nu
gaf aanleiding om al dadelijk de in Atjeh samengetrokken troepenmagt te splitsen in garnizoenstroepen, ter bezetting der verschillende vaste posten, en in veldtroepen ,
zoowel bestemd ter bewaking dier punten welke nog beschouwd moeten worden als voorposten tegen den vijand,
als tot vorming van mobieleafdeelingenom, waarnoodig,
offensief op te treden (3). Ook uit een administratief oogpunt,
vooral ter voorkoming van talrijke mutatien onder de in
Atjeh gestationeerde troepen onderling-, verdient de voormelde splitsing aanbeveling.
De oprigting van een tijdelijk depotbataillon werd door
het Opperbestuur aanbevolen, nadat de Indische Regering
m a g t i g m g had gevraagd om weder een tijdelijk veldbataillon (4) boven de normale formatie te vormen, w a t ,
naar het Opperbestuur meende, eene nieuwe schrede zou
zijn geweest op den sinds lang veroordeelden weg van
aanvulling van het eene corps ten koste van het andere.
Hierover werd uitvoerig gehandeld zoowel op bladz. 33
val] het vorig verslag , als bij de schriftelijke gedachtenwisseling tusschen de Regering en de Volksvertegenwoordiging, welke de vaststelling der Indische begrooting
voor 1X77 voorafging.
Zoodra deze begrooting was tot stand gekomen, wer 1
bij de Indische Regering' aangedrongen op de spoedige indiening van een definitief voorstel tot reorganisatie der
infanterie en tot oprigting van vier depötbataillons. De erva(1) Deze maatregel, door de omstandigheden geboden, werd door
dea Gouverneur-Generaal, in afwachting van nadere goedkeuring,
reeds in 1875 genomen, in dea vorm eener tijdelijke uitbreiding
der vehlbataillons. Dit was oorzaak dat het Indisch legerbestuur
de gevolgen van den maatregel, bij de opgaven voor het vorig
verslag, ia rekening bragt bij de „ tegenwoordige formatie", ofschoon
de wfjziging der formatie — al gold zij toen nog slechts tydeiyk —
bepaaldelijk doelde op normali toestanden, lijj de bewerking van het
Koloniaal Verslag in Nederland werd de Indische opgave niet gevolgd; van daar verschil in de formatiec(jfers voor uit". December
1870, die voorkomen in dit verslag en in het vorige.
(2) Een voorstel tot oprigting van een 2de garnizoensbataillon
voor Oroot-Atieh, door de Indische Regering toegezegd, heeft het
Opperbestuur nog niet bereikt.
(3) Uit de mededeelingen, voorkomende in hoofdstak C , § 3,
alsmede in § 4 vaa dit hoofdstuk blijkt, dat - na de volvoering
van generaal PEL'S operatieplan — van strategisch offensieve handelingen (afzonderlijke ondernemingen tot tuchtiging van enkele
kuststaten uitgezonderd) geen sprake meer was. Uit die paragrafen
blijkt mede dat de gegronde hoop bestaat om, met toepassing eener
politiek van verzoening, ook taktisch offensieve handelingen te
kunnen vermijden.
(4) Zoowel ter zaincntrekking van het overcompleet dat door
roortdurende uitbreiding der werving bij het leger ontstond, als om
Java bij de uitzending van strijdkrachten naar Atjeh niet te veel
ran troepen te ontblooten, waren, ingevolge's Konings magtiging,
ichtereenvolgens drie tijdelijke veldbataillons opgerigt.

van nut wezen. De Uivoering van een zoo geheel nieuw

Plaatselijke iudeelinij. Behoudens eenige wijzigingen in
de legering der troepen in Atjeh (zie § 4) en de intrekking
van enkele kleine posten van ondergeschikt belang op J a v a ,
ondergingen de standplaatsen der troepen geene verai dering dan die, welke geboden werd door de reorganisatie
der veld- en bergbatterijen (zie vorig verslag, bladz. 33).
De ruimte te Salatiga werd namelijk te gering voor de
aldaar gestationeerde zware veldbatterij (2de compagnie),
die naar Banjoebiroe overging en vervangen werd door de
te dier plaatse gelegerde 5de compagnie, eene ligte velden bergbatterij (7).
Aanvull'auj. De aanvulling der officierscorpsen van het
leger in Indie k w a m , sinds de indiening van het vorig
verslag, herhaaldelijk bij de Staten-Generaal ter sprake.
Naar de Regering zich vleit, zijn te dien aanzien twee
groote schreden op den w e g van verbetering g e d a a n ,
vooreerst door de wet van 30 Mei 1877 (Xed. Staatsblad
n°. 141) tot regeling van het onderwijs bij de Koninklijke
Militaire Akademie te Breda, e n t e n andere door de zamenroeping (Koninklijk besluit van 12 Januarij 1877, n°. 30)
eener speciale commissie (waarin de drie betrokken Departementen vertegenwoordigd zijn), ter overweging van de
middelen om te geraken tot eene deugdelijke eu eenvormige opleiding van militaire geneeskundigen voor den dienst
(5) Verg. Memorie van Toelichting op die begrooting, bladz. 15.
(6) Koninklijke besluiten van 27 Februarij 1877, n'".4, 5, 6 en 7.
(7) In den Regerings-alnianak van Ncderlandsch Iadie voor 1877,
bladz. 620 en volgende, is een uitvoerig overzigt gegeven van de
standplaatsen der troepen bjj het einde van 1876.
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Volgens liet vorig
Zoo'lnt vóór »lt. Dacembw
vcrshif-' (liliulz.'M)(11) V a n 1.Julij 187(i 1877, om MM de uit Indie Voor 1878 zijn
moattcn Uuuliea I
tot 1 .Julij 1877 ontvangen Mnvrcgcn te
Julij 1870 111 uit.
aannevnuutd:
December 1877 ver zijn verkregen: kiiiineii voldoen, nog moe> |
te» verkregen worden : i
kregen worden :

Infanterie

Genie
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In boeverre aan de Indische aanvragen on uitzending
van offleieren kon worden voldaan, blijkt uit den volgen

in Nederland, bij de marine en In de koloniën. Het rapport
dier oommiiaie werd den Minister van Oorlog In den aan
vang der lunaiid Julij aangeboden.

Wapens en diensten.

Tweede Kamer 41

. . . .

1 il)

1

Zie echter noot b.

(4) De aanvraag tot uitzending van dit tiental is eerst na 1 Jnljj 1876 ingekomen en kon daarom niet in het vorig verslag worden
vermeld.
(c)

Alleen de van Utrecht afkomstige pharinaceutische kweekelingen.

(rf) Hiervan: na het afleggen van een voldoend examen aangesteld tot 2den luitenant 1 1 , — afkomstig van de Koninklijke Militaire
Akademie 5 (3 van het eindexamen van 1876 en 2 van dat van 1877;, — overgeplaatst van het Nederlandsche leger of wel van het corps
mariniers 12, — en gedetacheerd van het Nederlandsche leger voor v(jf jaren 30.
(e) Hiervan afkomstig van de Koninklijke Militaire Akademie 1 (van het eindexamen van 1870), en voor vijf jaren gedetacheerd van
het Nederlandsche leger 3.
(/■)

Na het afleggen van voldoend examen aangesteld tot 2den luitenant.

G») Hiervan 11 afkomstig van de Koninklijke Militaire Akademie (6 van het eindexamen van 1876 en 5 van dat van 1877), en 1
overgeplaatst van het Nederlandsche leger. Van het bedoelde elftal zijn er 6 nog gedetacheerd bij de applieatieschool te Breda.
(//) Aangesteld tot officier van gezondheid 2de klasse na den opleidingscursus te Amsterdam te hebben voleindigd 13, — gedetacheerd
voor driejaren van het Nederlandsche leger 1, — voorts 6 Nederlandsche burgerartsen en doctoren en 11 vreemdelingen.
(i)

Hiervan 9 overgeplaatst van de Nederlandsche marine of van het Nederlandsche leger en 1 gedetacheerd van dat leger voor vijf jaren.

(/.)

Waarvan 1 van Utrecht en 1 burger-apotheker.

(/)

Was hier te lande rjjksveearts.

(m) Het onlangs hier te lande gehouden examen van onderofficieren, dingende naar den rang van officier, zal waarschijnlijk voor den
Indischen dienst doen beschikbaar komen : 10 offleieren der infanterie, 1 officier der cavalerie en 2 der artillerie.
T e r d e e l n e m i n g a a n h e t a t l s p i r a n t - e x a m e n voor de K o n i n k 
lijke Militaire A k a d e m i e h e b b e n zich dit j a a r , voor d e n
I n d i s c h e n d i e n s t alleen , reeds 8 4 (1) j o n g e l i e d e n a a n g e m e l d ,
t e r w i j l t e r t o e l a t i n g a l s k a d e t , o v e r e e n k o m s t i g de over
g a n g s b e p a l i n g e n d e r w e t , en in v e r b a n d m e t de beschik
b a r e r u i m t e , h e t v o l g e n d e a a n t a l p l a a t s e n is o p e n g e s t e l d :
l s t e s t u d i e j a a r . 2de s t u d i e j a a r . 3de s t u d i e j a a r .

infanterie . . .
cavalerie. . . .
artillerie. . . .

25
3
12
10

12
1
8
4

12
1
8
4

50

25

25

100
Voor d e n d i e n s t in Indie zijn in 1878 v a n de K o n i n k l i j k e
Militaire A k a d e m i e (2) t e w a c h t e n : voor de infanterie 5 en
(1) Tc weten: ter toelating in het 3de studiejaar, genie of artil
lerie 13, infanterie 1; — ter toelating in het 2de studiejaar, genie
of artillerie 1 1 , artillerie 2, infanterie 4; — ter toelating in het
lste studiejaar, genie of artillerie 2 9 , artillerie, infanterie of cava
lerie 1 3 , cavalerie 1 en infanterie 10. Bovendien hebben 4 adspiranten
voor het 3de studiejaar, 1 voor het 2de studiejaar, en 35 voor het
lste studiejaar het verlangen te kennen gegeven om voor den Indi
schen dienst te worden aangenomen, bijaldien het door hen te ver
krijgen volgnommer op de algemeene exaineuiyst niet toelaat hen
voor den dienst hier te lande te plaatsen.
(2)

voor de g e n i e 6 officieren. Deze l a a t s t e n z u l l e n d a n e c h t e r
n o g een j a a r t e r applieatieschool m o e t e n d o o r b r e n g e n .
I n 1876 w e r d e n in Indie w e d e r e e n i g e officieren a a n g e 
steld , die d a a r t e i a n d e h u n o p l e i d i n g h a d d e n o n t v a n g e n ,
t e w e t e n 8 officieren d e r i n f a n t e r i e , 1 d e r cavalerie en 2
d e r a r t i l l e r i e . Bovendien w e r d e n a l d a a r 6 t w e e d e l u i t e n a n t s k w a r t i e r n i e e s t e r s en 1 m i l i t a i r a p o t h e k e r 3de k l a s s e a a n g e 
s t e l d ; de l a a t s t v e r m e l d e h a d z i c h , even a l s 3 d e r k w a r t i e r m e e s t e r s , a l s civiel persoon voor d e n d i e n s t bij b e t l e g e r
b e k w a a m d ; de 3 o v e r i g e k w a r t i e r m e e s t e r s d i e n d e n a l s
s c h e e p s k l e r k o p d e v l o o t , en g i n g e n u i t die b e t r e k k i n g o v e r
bij d e l a n d m a g t .
U i t h e t b o v e n s t a a n d e b l i j k t d a t vooral de a a n v u l l i n g v a n
h e t officierskader d e r artillerie bij v o o r t d u r i n g m e t g r o o t e
b e z w a r e n g e p a a r d g a a t . Bij K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 7 N o 
v e m b e r 1 8 7 6 , n°. 1 8 , w e r d d a a r o m b e p a a l d , d a t aan a l l e n
die vóór 1 J a n u a r i j 1 8 8 0 , hetzij a l s k a d e t a a n de K o n i n k 
lijke Militaire A k a d e m i e d a n w e l a l s onderofficier bij h e t
Nederlandsche l e g e r , met goeden u i t s l a g het examen voor
officier d e r artillerie bij h e t I n d i s c h l e g e r a f l e g g e n , bij
h u n n e u i t z e n d i n g eene g r a t i f i c a t i e v a n f 1 6 0 0 ten deel v a l t .
Of die b e p a l i n g doel zal t r e f f e n , v a l t n o g niet m e t z e k e r h e i d
t e z e g g e n ; v a n b e n , die d i t j a a r b e t e i n d e x a m e n v a n d e n
a r t i l l e r i e - c u r s u s t e Delft aflegden , zijn er s l e c h t s 2 voor d e n
I n d i s c h e n d i e n s t b e s t e m d . De R e g e r i n g vleit zich d a t d e
h i e r b o v e n v e r m e l d e w i j z i g i n g der w e t t o t r e g e l i n g van h e t

Uitvoerige statistieke gegevens omtrent hetgeen deze instel-
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ling sinds 1862 voor het Indische leger leverde, zjjn overgelegd bij de
behandeling der straks genoemde wet van 30 Mei 1877 (gedrukte
stukken n". 131).
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onderwijs bij de Koninklijke Militaire Akademie vooral do
gelegenheid Ui BUUodsn Om in de toekomst het incompleet
aan artillerie-officieren te dekken. Maar daardoor is in do
behoefte van het OOgenblik niet voorzien. Om hieraan te
gemoot te komen, werd Ingevolge '■ Koning! besluit van
10 Januarij 1877, n°. 17 (1), een maatregel van gel I
tijdelijken aard in 't leven geroepen die geenszins ten doel
heeft artillerie-oflicieren te vormen, maar uitsluitend als

een palliatief is te beichouwen ter Terligting van de ïware
diensten, die bij het heerschend incompleet aanhoudend van
de oflieieren van bet genoemde wapen moeten worden ge
vorderd. Onder toezigt van den kominaiidant van het lste
regiment vestingartillerie is namelijk een Indisch kapitein (2)
van het bedoelde wapen te Delft belast niet de instructie
van 10 luitenants der infanterie, die, na een cursus van
zes maanden te hebben doorloopen, in de gelegenheid ge
steld /uilen worden door het aflegden van een praktisch
examen blijk te geven dat zij gesciiikt zijn om , onderde
bevelen van artillerie-oflicieren, in Indie 1 jij de vestingartillerie te dienen. Zij die aan dat examen voldoen, zullen
voor den tijd van vijfjaren bij de artillerie in Indie worden
gedetacheerd; de overigen worden voor gelijken tijd ge
detacheerd bij het wapen der infanterie aldaar.
Hij bet in Indie heerschend gebrek aan officieren der
artillerie was het niet wel mogelijk aan het onderwijzend

jersoneel der artUlerieechool te Weltevreden zoodanige uit-

!i m d i n g te geven als wenschelijk voorkwam, om de daar
in opleiding- zijnde 12 élèves binnen een bekwamen tijd aan
het officiers-examen te kunnen doen deelnemen. Ten einde
aan dit bezwaar te gemoet te komen, werd — als maat
regel van geheel tijdelijken aard — bepaald , dat de officier
instructeur bij de school te Weltevreden zal worden bij
gestaan door eenige artillerie-officieren, op de bureaux van
het departement van oorlog' werkzaam , die dezen dienst
bij hunne andere werkzaamheden waarnemen en deswege
maandelijks eene toelage ontvangen.
De militaire school te Meester Cornelis telde op 31 Decem
ber 1870 101 élèves, terwijl 27 volontairs (22 der infanterie
en 5 der cavalerie) de lessen aan een der vier voorberei
dende cursussen te Meester Cornelis, W i l l e m I , Soorabaija
en Padang-l'andjang volg-den. Van de inranteristen werden
er in den loop van het jaar 12, van de cavaleristen 2 tot
de scboid te Meester Cornelis toegelaten f3).
W a t de officieren van gezondheid betreft, mag- niet
onopgemerkt blijven , dat het normale formatiecijfer (Indisch
staatsblad 1876, n c . 77) verre overschreden is. Zoowel de
behoefte aan geneeskundig- personeel in Atjeh , als de tijde
lijke ongeschiktheid voor den actieven dienst van vélen
die van daar terugkeerden, zijn echter oorzaak, dat de
Indische Begering op de uitzending- van militaire artsen
steeds blijft aandringen. Terwijl bij de verpleging van zieke
militairen reeds zooveel mogelijk partij getrokken wordt
van de hulp van civiele artsen , is hel denkbeeld gerezen
om te trachten eenig-e burgergeneesheeren voor 2 iï 3 jaren
aan den Indischen militairen dienst te verbinden. Dit
denkbeeld werd door de Indische Regering ook daarom
toegejuicht, dewijl het een middel aanbood om in de b e 
hoefte van 't oogenblik te voorzien zonder, door uitbrei
ding der sterkte van het corps boven de formatie, voor
de toekomst stilstand der promotie in het corps te verwek
ken. Met het oog op de bijzonder goede vooruitzigten
die de civiele praktijk in Nederland, sinds de invoering
der medische wetgeving van 1865 (Ncdcrlaudsch Staatsblad
n°. 58—61) aanbiedt, heeft men echter van het denkbeeld
moeten afzien, omdat het niet scheen aan te nemen dat
een burgergeneesheer, zelfs door zeer aanzienlijke tijdelijke
voordeelen , er toe gebragt zou worden eene gevestigde
praktijk voor eenige jaren te laten varen. De Regering
meende bovendien geen nadere stappen ter voorziening in
de behoefte aan officieren van gezondheid te moeten doen,
alvorens te hebben kennis genomen van het rapport der com-
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missie, aan welke, zoo als straks is gezegd , is opgedragen
haar van advies te dienen nopens de opleiding van militaire
geneeskundigen.
De thans te Amsterdam gevestigde opleidingscursus telde

in Januarij jl. 121 geneeskundige studenten voor den kolo
nialen dienst bestemd, waaronder 4 die reeds het lste gedeelte van bet geneeskundig staatsexamen, en 24 die het
2de natuurkundig staatsexamen mot goed gevolg hadden
afgelegd. Hij dezen cursus zullen in Üctober van dit jaar
weder 28 studenten voor rekening van het Departement
van Koloniën opgenomen kunnen worden.
Ten slotte moet hier nog gewaagd worden van de a a n 
vulling van den genenden staf. Het Koninklijk besluit van
30 Maart 1871), n°. 19, tot reorganisatie van dien staf (zie
vorig verslag, bladz. 32) kon in Indie eerst worden afge
kondigd in 't laatst van Junij daaraanvolgende (Indisch
Staatsblad n*. 158) (4). Het examen voor Indische oflieieren ,
die den krijgsschoolcursus Inerte lande wenschen te volgen ,
werd te gelijkertijd uitgeschreven (Indisch Staatsblad 1870 ,
n°. 159); maar dit moest in Indie reeds in September worden
gehouden, zou er gelegenheid bestaan om de officieren,
die voldoende blijken van voorbereidende studie hadden
gegeven, vóór den aanvang van den nieuwen cursus
(1 November) het moederland te doen bereiken. Het zeer
korte tijdsverloop tusschen de aankondiging van het examen
en dat examen zelf was oorzaak, dat in 1876 geen Indische
officieren ter krijgsscbool kwamen. Welligt zal echter in
dit jaar een beter resultaat verkregen worden, waartoe de
nadere regeling der positie van de ter krijgsscbool te
detacheeren Indische officieren (Koninklijk besluit van 22
October 187(i, n°. 1 8 , Indisch Staatsblad n°. 329) voor
zeker zal medewerken. Inmiddels zijn, sinds de indiening
van het vorig verslag-, nog 2 infanterie-officieren en 1
genie-officier van 't Nederlandsche leger , die met vrucht
den volledigen staf- of krijgsschoolcursus doorliepen , bij
het Indische leger overgegaan.
Uit den hierboven op bladz. 39 medegedeelden staat
blijkt, dat in 1876 niet alleen de gewone en buitengewone
verliezen bij het Indische leger werden aangevuld, maar
boverdien nog 1052 Europeanen in de sterkte werden ge
wonnen. Bij voortduring werden echter een groot aantal
militairen door ziekte aan den dienst onttrokken en daarom
vooral mogt de Regering tot dusverre de werving niet
beperken. Wel is waar is hierdoor de verhouding van het
aantal Nederlanders tot dat der vreemdelingen weder on
gunstiger geworden (5); doch het m a g niet onopgemerkt
blijven dat een groot deel der vreemdelingen bestaat uit
Belgen, door taal en zeden aan het Nederlandsche element
na verwant. Dit neemt evenwel niet weg dat de sterkteverhouding weinig bevredigend i s , en de Begering is dan
ook bedacht op de wenschelijkheid om den toevloed van
vreemdelingen te matigen , terwijl zij steeds blijft hopen
dat, naarmate de werking van liet nieuwe gagementsreglement, waarvan o. a. op bladz. 35 van het vorig
verslag uitvoerig melding werd g e m a a k t , hier te lande
meer bekend w o r d t , bij het Nederlandsche volk de lust
tot dienstneming voor Indie zal toenemen. Het blijft intusschen noodig om na te gaan of de dienstneming van
Nederlanders niet nog door andere middelen kan worden
bevorderd. Aangezien voor velen het verpligt verblijf te
Harderwijk een schrikbeeld schijnt te zijn, is met het
Departement van Oorlog in overleg getreden nopens de
mogelijkheid om elders eene gelegenheid te openen tot
oefening van militairen, die voor den Indischen dienst
worden aangeworven. Wordt aan het denkbeeld uitvoe
ring gegeven, dan zal dit welligt tevens kunnen leiden
tot trapsgewijze oprigting eener Indische brigade.
Terwijl in bijlage C hierachter een overzigt wordt ge
geven van de zamensteliïng der in de laatste twintig jaren
van hier uitgezonden suppletietroepen , volgt hier de ge
bruikelijke aanwijzing der totaalcijfers betreffende de
aanvulling van het Indisch leger in de laatste vijfjaren.

(1) Rccueil militair, deel I I , bladz. 29.
(2) II|| wordt bjjgostaan door een artillerie-officier van het Nederlandschc leger, die in Indie gedetacheerd ia geweest.

(4) Zie vffor de verbetering eener misstelling Indisch Staatsblad
1876, n°. 243.

(3) Het aantal élèves b|j die inrigting werd daarentegen in Maart
jl. mot 16 verminderd, die, na voldoend examen te hebben afge
legd, tot 2den luitenant der infanterie werden aangesteld.

(5) By het eind van 1876 waren van de Europeanen 42.9 •/.
vreemdelingen; een cyfer dat vroeger slechts ééns, in 1861, werd
bereikt.
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Van de uit Europa aangebragte suppletietroepen waren achtereenvolgens p. ra. 2, 20, 40, 68 en 74 percent vroom delingen.

(6) De in deze rubrieken tusschen ( ) geplaatste cijfers wijzen het getal aan van hen die vroeger reeds gediend hadden ■ dit •lanHl is
onder het daarboven geplaatste cijfer begrepen.
(c) De werving van inlanders in 187C leverde alzoo in 't geheel 5871 man op, van welke alleen op Java en Madura M M werden
verkregen. Het grootste contingent leverden de residentien Japara en Kembang (respectievelijk 1211 en 10'J2 maa) Dan voladen Diok
jokarta met 587, Samarang met 553, liagclen met 380, Kcdiri met 304, Kadoe met 303 en Madioea met 311 mm Overigens werden
aangenomen: 210 man in Soerakarta, 95 in Banjoemas, 88 in Tagal, 00 in Cheribon, 50 in Rata via, 30 in Soerabaüa, 7 In Bantam en
O Op 31 UU 111*11.

In vergelijking 1 met vorige jaren waren dus de uitkomsten der inlandsclie werving' in 1876, althans op J a v a ,
zeer bevredigend te noemen. Uiterst gering was echter weder
de aanwinst van Madurezen, waarvan ileoorzaak wel voor
een groot deel zal te zoeken zijn geweest in de mobilisatie van
drie bataillons barissans van dien landaard. Ook de werving
van Boeginezen leverde minder op dan in 1875. De uit
komsten der werving in de residentien Amboina en Menado
waren voldoende om de corpsen, die uit de van daar af
komstige inlanders zijn samengesteld, voltallig te houden.
Omtrent de proef met de aanwerving van inboorlingen van
Halmaheira (Alfoeren) — verg. vorig verslag, bladi. 3 6 ,
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liet geringer aantal refingagementen behoeft echter geen
vree* te geven voor de toekomst. De Indische Begering
schrijft de vermindering toe aan do omstandigheid dat er

en genie betreft, groote inspanning blijft eischen. Do maat
regelen, die blijkens bladz. 37 van het vorig verslag ge
nomen werden om hieraan te gemoet te komen, blevenniet geheel zonder uitwerking; hetgeen vooral gezegd kan
worden van de proef die genomen werd met de opleiding
van artillerie-kader bij eene der vestingcompagnien te
llatavia in garnizoen, daar op deze wijze sedert 1 October
1875 niet minder dan 15 onderofficieren en 46 korporaals
werden gevormd. Hij het bataillon mineurs en sappeurs
te Utrecht zijn thans 11 jongelingen ter versterking van
het kader der Indische genietroepen in opleiding.
Nog m a g niet onvermeld blijven dat — n a a r d e Hegering
meent te mogen hopen — ook de oprigting eener pupillen-

in 1H7') weinig Europeanen en inlanders hij het leger aaii-

wesig waren wier diensttijd kwam te eindigen. In 180!)
toeh bedroeg het aantal uit Nederland aangekomen mili
tairen, bestemd om zes jaren in Indie t e dienen, 9024tegen
over 1395 in 1870, terwijl, wat de inlanders betreft, in

1869 1943 rekruten aioh voor MS jaren verbonden, tegen
slechts 900 in 1870. Bovendien werden in 1873 een groot aan
tal Europeanen met eene tweejarige verbiniltenis uit Neder
land ge/.unden, wier dienstverband mede in 1875 verstreek.
Tot dusver was hier alleen sprake van de aanvulling
der mindere rangen van het leger in 't algemeen. Ten
aanzien der voorziening in de behoefte aan kader moge

school in Ne Ierland (Koninklijk besluit van 27 Januarn 1877
n°. 6; Jtecucil militair, deel I, bladz. 674) in de toekomst
de gelegenheid zal geven tot uitzending van geschikt kader
voor den Jndischen dienst, terwijl dit welligt ook in ruimere
mate zal worden verkregen wanneer, ten gevolge van het
hooger bedoeld overleg met het Departement van Oorlog, een
instructie-depót buiten Harderwijk niogt worden opgerigt.
Volledigheidshalve volgt thans nog een overzigt van de
in de laatste vijf jaren door het leger geleden verliezen
aan kader en manschappen.

nog bet volgende dienen.
Zoowel tot de hierboven (bladz. 40) besproken uitbreiding
der formatie van het pupillencorps te (iombong als tot het
aanbrengen van eenige verbeteringen in de positie der bij
de corpsen ingedeelde pupillen van Afrikaansche en inlandsche afkomst (Lulisch iïtaatsblad 1876, n°. 248), werd ook
met liet oog op de aanvulling van het kader besloten;
eene aanvulling die voortdurend, vooral wat de artillerie
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Bewapening. Met uitzondering van de garnizoenen op
Bauda en Tenmte, tot wier bewapening met nel BBAUMONTgeweer reedt de noodige maatregelen zijn getroffen, was
bij bet einde van 1870 bet geheele leger van die geweersoort voorzien. op bet genoemde tijdatip waren in India
87013 BBAOMOMT-geweren aanwezig. BlMkensde rapporten
van <le Icommandeerende officieren der inmnterie in Atjeh,
te dier zake opzettehjk geboord, heeft Hat achterlaadgeweer klein kaliber te velde in algemeenen /in uitatekend
voldaan. Als juiatbeidawapen beantwoordt liet volkomen
aan de te stellen eischen; de meeate ouderdeelen zijnaterk
en geschikt voor langdurig gebruik, terwijl lat in alle
opzigten een gemakkelijk laden en tnelvuren toelaat. Op
een paar punten van zeer ondergeschikt belang schijnt
nog verbetering mogelijk; men onderzoekt, hoe die te
verkrijg, n ia.
De patroonfkbriek te Soerabaija was in staat in 1870
gedeeltelijk in de behoefte aan infanterie-munitie te voorzien, en leverde dat jaar (>000ODü Boherpe patronen,
waarvan ook de hulzen te Soerabaija waren aangemaakt.
Een voorstel tot uitbreiding der werkplaatsen ia uit Indie
ontvangen, maar dienaangaande ia nog Dietbealitt, in afwachting van naauwkeurige gegeven! omtrent hetgeen in
gewone tijden jaarlijks vereiseht wordt. Die opgaven zullen
voorts ten grondslag moeten liggen aan eene definitieve
regel ing> der verhouding tusschen hetgeen uit Xe Ierland
gezonden en in Indie aangemaakt behoort te worden.
Het kampement van A.diredjo (Banjoemaa), waarvan in
vorige verslagen g e w a g werd gemaakt, dacht men eerst in •
April of .Mei 1877 t e k u n n e n betrekken. CJroote schaarschte
aan werkvolk, ten gevolge deels van de in den omtrek
heerachende koortsen, deels van de aanvankelijk ook te
Tjilatjap opengestelde werving van vrije werklieden voor
Atjeh , heeft de voltooiing van dat kampement vertraagd.
De onderhandelingen omtrent den aankoop van een terrein
in de eerste militaire afdeeling op J a v a , geschikt voor
oefeningen en proeven niet getrokken vuurmonden van
hoogstens 12 c.M., zijn nog niet tot eene bevredigende
oplossing gekomen. De door den eigenaar gestelde eischen
zijn nl. zoo hoog, dat men het wenschelijk heeft geacht
nader te onderzoeken of er mogelijkheid bestaat in de
behoefte op minder kosthare wijze te voorzien. De staking
der beproeving van verschillende stelsels van veldgeschut
is ten deele aan dit oponthoud te wijten, doch ten deele
ook aan het incompleet van artillerie-oflicieren en aan gebrek
aan munitie voor de vuurmonden van Italiaansch model,
waarvan de voorraad in Februari) jl. uit Napels werd aangevuld.
Kleeding en uitrusting.
De vele huitengewone w e r k zaamheden , veroorzaakt door den oorlogstoestand in Atjeh ,
vertraagden bij het departement van oorlog te Batavia de
behandeling der voorstellen tot algemeene herziening van
kleeding en uitrusting van het Indisch leger, waarvan
in het vorig verslag (bladz. 38) werd gewaagd. De spoedige
indiening (lier voorstellen is thans in bet vooruitziet gesteld.
De in 1876 genomene proeven met eene bovenkleeding
Tan inipenueable stof (twill; zie vorig verslag t. a. p.)
hebben niet aan de verwachting beantwoord, weshalve
besloten is de kapotten en spreijen, die thans in gebruik
zijn, te behouden. Het is gebleken niet mogelijk te zijn
beide equipementstukken door één kleedingstuk van de
genoemde watordigte stof te vervangen. Thans worden in
Atjeh verder proeven genomen, die ten doel hebben om
na te gaan of die stof welligt zou kunnen dienen ter vervanging der molton-spreijen alleen , wat aanbeveling zou
verdienen omdat zij vermoedelijk bij voorkomende gelegenheid tevens gebezigd zou kunnen worden tot bekleeding
van zoogenaamde «tentet abri", waaronder de soldaat zich
op het bivouak aan den invloed van regen en zonnestralen
kan onttrekken. Met de uitreiking van blaauw baaijen
tuniques als velduitrusting werd voortgegaan; ook aan de
inlanders worden zij verstrekt. De proeven met schoeisel,
vervaardigd uit Australisch leder (zie vorig verslag1, bladz.
38), bleven gunstige uitkomsten opleveren. Daarom is tot de
invoering van dat schoeisel besloten, terwijl verder is l>epaalddatde tot dusverre in gebruik zijnde inlandsch lederen
en zeildoeksche schoenen voortaan alleen zullen behouden
blijven ter uitreiking aan benden inlan lsche militairen.
Overigens bestaat het plan om op eenigszins uitgebreide
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schaal bij de ezpeditionaire troepen te Atjeh eene proef te
nemen niet eene soort

\ a n ligte lieliiihoeden , zoo als bij

het Bngelsch Indisch leger in gebruik zijn. Ter ver
krijging van liet vooreerst benoodigd aantal Li de tusschenkomst Ingeroepen van het gouvernement van Britton Indie.
Nog dient vermeld te worden dat de thans geregeld plaats
hebbende uitzendingvan tuppletietroepen mei ttoomschepen,
via Suez, eene wijziging hunner uitrusting vordert, die word;,
voorbereid.
Hutttetting.
Ondanks het voortdurend gebrek aan technisch personeel, en de talrijke aanvragen om werkvolk ten
behoeve onzer vestiging In Atjeh, mogt het toch gelukken
den bouw der reeds onderhanden genomen permanente kampenie.nten te 1'adang, Port de Kook en liandjermasin voort
te zetten. Dit laatste k\v:mi dan ook reeds voor een vrij
belangrvjk deel gereed, ofschoon de voltooijing van bet uitgebreide etablissement eerst tegen het einde van 1880 kan
worden tegemoet gezien. .Nog vóór het einde van 1870 werd
voorts het temporair kampement te Buitenzorg voltooid,
waardoor het 18de bataillon daar kon worden gelegerd.
Het gewone onderhoud en de daartoe diehoorondo herstellingen der bestaande gebouwen namen overigens eengroot
deel der beschikbare werkkrachten, ook van bet opzigtnebbend personeel, in beslag.
De omstandigheid dat men slechts voor tien werken aannemers mogt vinden , terwijl niet meer dan zeventien aanbestedingen voor dê levering van materialen geheel of gedeeltelijk
gelukten, was oorzaak, (lat ook in het af'goloopon jaar
bijna allerwegen de militaire werken in d a g h u u r moesten
worden uitgevoerd. Van militairen kon daarbij, uithoofde
van de actueele toestanden, geen noemenswaardig gebruik
worden gemaakt.
Voor oen bouw van de permanente legerplaats in het
hoogland der 3de militaire afdeeling op Java is thans
definitief .Malang aangewezen. Door het Opperbestuur is er
met klem op Bange [rongen dat zoowel deze arbeid als
de bouw der troepenkampementen in de binnenlanden der
1ste en 2de militaire afdeelingen toch zoodra mogelijk en
met inspanning van alle krachten onderhanden genomen
zouden worden. Ook de oprigting der depötbataillons (verg.
bladz. 40) vordert dit dringend.
In de verlichting der kampementen en gebouwen w e r d ,
naarmate daaraan behoefte bestond, verbetering gebragt.
De vraag of tot dit doeleinde met vrucht ware partij te
trekken van het petroleuni-gas is nog niet uitgemaakt.
Voor zooveel het hospitaal te Soerabaija betreft, is echter
van dergelijke verlichtingsmethode afgezien, in verband
niet de sedert aan de Nederlaiidsch-Indische gasmaatschappij
verleende concessie voor de gasverlichfing in Soerabaija
en buitenwijken (zie hierover hoofdstuk «F, afd. I).
Voeding. In de voorschriften betreffende de voeding van
het leger op voet van vrede werden in 1870 geene wijzigingen gebragt. Den laten Januari] jl. trad echter een
nieuw tarief in werking nopens de voeding der verpleegden
in de militaire hospitalen. Aangaande de verschaffing van
vivres aan te velde zijnde oflicieren werd in April jl.
(Indisch Staatsblad 1877, ii°. 80) bepaald, dat de rationa
voor bedienden berekend worden overeenkomstig de voor
inlanders geldende tarieven.
Voor de zuivering van het drinkwater te velde wordt
omgezien naar een meer afdoend en gemakkelijker te
vervoeren toestel dan de thans gebruikelijke leksteenen.
Het voornemen bestaat proeven te nemen met een door
den chef van het wapen «Ier genie, den kolonel J. I'.
HiiMKi.iMi, ontworpen portatief waterreinigingstoestol, berustende op het beginsel der bekende carbidewerking
(oxydatie van nadeelige stoffen), zoodal niet alleen eene
mechanische maar ook eene chemische zuivering verkregen
wordt. Ben tiental dezer zoogenaamde veldflltera worden.
naar het aangegeven model, hier te lande a a n g e m a a k t
om als proef te dienen.
Ali/cmri'ur i/ezoiidheidstocstand:
tiektnverfUging.
enz.
De gezondheidstoestand der troepen was in 1870 over
't algemeen niet bevredigend te noemen. Cholera, koortsen, dysenterie en diarrhee heerschten n o g in meerdere
of mindere mate zoowel op Java als in de overige deelen
van den archipel. De cholera evenwel nam bij het einde.
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van 1876 af en vertoonde zich In de eerste maanden dezes
laan nog slechts
sporadisch op leer enkele plaatwiii Te
Qombong kreeg1 de granuleuse oogziekte, dia /.ieh sinds
geruimon tijd afwisselend onder de pupillen liad vertoond,

in de laatste helft van 1870 een ernstiger karakter, wes
halve in Indie de vraag in overweging is genomen, of
verplaatsing van het oorps naar eene gezondere streek in
Miilden-Java wan' tot stand te brengen. Intuaschen zijn,
om den voortgang der ziekte SOOVeel doenlijk te
een 80tal aan oogziekte lijdende pupillen naar
Kebo in een voor hen aldaar gereed gemaakt
overgchragt. Overigens werden te Qombong, zoo
desinfectoeren der gebouwen als door de invoering

stuiten,
Kedong
verblijf
doorliet
van een

doelmatiger hoofddeksel voor de pupillen, maatregelen ge
nomen om de riekte te bestrijden.
In de bijlagen J), E en F is eene volledige ziekte-statistiek

van bet leger te vindan. Hoeveel militairen bij Hut eind van
elk der jaren 1875 en 1870 in de hospitalen waren opge
nomen, is reeds hierboven opgegeven (blz. 3 9 , n o t e n / e n / / ) .
Belooningen en stra/fen. Hier moet in de eerste plsmts
g e w a g gemaakt worden van de onderscheiding, die bij
'sKonings besluit van 24 Maart 1877, n°. 1, werd toege
kend aan het 3de veldbataillon, dat de lste expeditie tegen
Atjeh bijwoonde en bij schier alle gevechten van eenige
beteekenis, die na de landing der 2de expeditie plaats
vonden, vertegenwoordigd was. Het vaandel van het bataillon werd, ter belooning der zeer bijzondere diensten (1)
door het corps in den strijd met Atjeh bewezen, gedeco
reerd met de Militaire Willemsorde en versierd met de
Atjeh-medaille. Ueze laatste onderscheiding viel ook ten
deel aan het vaandel van het 9de veldbataillon, dat mede
bij voortduring op het oorlogsterrein vertoefde (Koninklijk
besluit dd. 24 Maart 1877, n°. 2). Even als in 1875 werden

ook in het afgeloopen jaar een aantal officieren en minderen

van het Indische leger voor hunne houding tegenover den
vijand beloond.
Aan het voorstel van den legerkommandant tot wijzi
g i n g der voorschriften nopens de plaatsing van militairen
in de 2de klasse der militaire discipline, vermeld in het
vorig verslag bladz. 3 8 , is sedert gevolg gegeven. De be
perking der bevoegdheid van den corpskommandant om
zijne onderhoorigen in de strafklasse te plaatsen is bij de
nieuwe voorschriften opgeheven. Op grond van hetgeen de
ondervinding geleerd had, is aan de corpskommandanten
tevens meer vrijheid gegeven om ontslag te verleenen uit
de strafklasse na het doorstaan van een proeftijd. In over
eenstemming met dit nieuwe reglement zijn voorts eenige
wijzigingen van ondergeschikt belang in het reglement voor
de strafdetachementen gebragt.
Vooral op het advies van den geneeskundigen dienst
werden de bepalingen omtrent gedwongen ligten arbeid
voor de gedetineerden in het militair huis van arrest te
Samarang ook toepasselijk verklaard op hen, die hun
straftijd in de provoosthuizen doorbrengen. Aan preven
tieve gevangenen in die inrigtingen wordt de gelegenheid
gegeven zich bezig te houden. In verband hiermede moest
het aantal »stokkeknechts" in de provoosthuizen worden
uitgebreid.
Proeven tot beteugeling der dronkenschap door inhou
ding op de soldij (zie het verslag van 1874, blz. 32),
konden ten gevolge van de talrijke mutatien in het leger,
veroorzaakt door den oorlogstoestand, nog niet genomen
worden.
Omtrent den invloed tot dusverre op de discipline teweegg e b r a g t door de afschaffing der straf van rietslagen bij
de corpsen valt, na het aangeteekende op bladz. 39 van
bet vorig verslag, niets te vermelden.
Reglementen en voorschriften ,* handleidingen bijhet onderwijs.
In 1876 zagen bet licht: het vervolg op het eerste
gedeelte van het reglement op de exercitien der vesting
artillerie in Nederlandsen Indie; een reglement op de
exercitien der veldartillerie en een op die der bergartillerie;
benevens een reglement op de bediening der ijzeren ka
nonnen van 9 c.M. en 7 c. M. ligt; voorts een reglement op
(1) In '■Koning! aangehaald besluit wordt in 't bijzonder gewag
gemaakt van het gevecht voor Kanipong Lemboeh op25December
1873 (zie het verslag van 1874, bladz. 40).

[Neder!. (Oost-) Indie.]
de exercitien iler cavalerie, en er ne handleiding voor onderofficieren en korporaals der artillerie. Van den instructie
inventaris voor de artillerie! der landniagt in Nederlandsch

Indie warden bet Xde en Xlde hoofdstuk gepubliceerd. De
instructie voor de administratie! der ziekengestichten, be
doeld in het vorig verslag (bladz. 39), kwam gereed (zie
Indisch Slaatslïad 1870, n"\ 92 en 148). Ook verscheen
eene handleiding voor de officieren van wapening en g e -

weennakers, betrekkelijk het onderzoekende herstellingen
aan de achterlaadgeweren klein kaliber.
In bewerking waren: eene nieuwe instructie voor het
beheer der magazijnen , reglementen op den velddienst, het
tirailleeren en den garnizoensdienst, en eene herziening
van het voorschrift betreffende de wapenen en de schiet
oefeningen bij de infanterie (geweer klein kaliber, stelsel
DE

IIKAIMONT).

Nog dient, hier melding gemaakt te worden van twee
in het licht verschenen werkjes, waardoor in sedert lang
bij het leger gevoelde behoeften werd voorzien, te weten:
eene » Handleiding voor technologie en warenkennis", op
last van het departement van oorlog samengesteld door
den lsten apotheker 2de klasse F. HKKMKIJKH , alsmede
een door den gepensioneerden ambtenaar C. F . PHILIPS in
het Javaausch bewerkt uittreksel uit de bekende werkjes
» Gids voor den jongeren militair" en » Leesboek voor
militaire scholen". Daarin zijn ook eenige episodes uit de
Indische krijgsgeschiedenis opgenomen, waardoor een lees
boek voor inlanders werd gevormd , dat voorzeker r u t kan
stichten door de aankweeking van krijgsmansgeest onder
het Javaansche element van het leger.
Ten gebruike hij het onderwijs aan toekomstige officieren
van het Indische leger, die hunne opleiding in Nederland
genieten , werd ter beschikking van den Minister van Oorlog
gesteld een aan het departement van oorlog te Batavia
met zeer veel zorg bewerkt overzigt van de vigeerende
administratieve bepalingen voor het leger.
Bijzondere instellingen in het materieel belang van den
soldaat. Aan de goede inrigting der kantines zoomede aan
de daaraan verbonden bibliotheken wordt voortdurend veel
zorg besteed. In 1875 namen de kantine-fondsen over het
algemeen toe. Verreweg de meesten konden bij het einde
van dat jaar over vrij aanzienlijke voordeelige saldo's be
schikken.
Van het militair spaarfonds, dat bij het einde van 1874
503 inleggers telde, werd op 31 December 1875 door 451
personen gebruik g e m a a k t , die een gezamenlijk te goed
hadden van f 03 370, dat is ruim f 8 0 0 9 meer dan het jaar
te voren ingelegd bleef (zie vorig verslag , bladz. 39); wel
een bewijs, dat de materieele positie van den soldaat hem
de gelegenheid geeft ook voor de toekomst iets ter zijde
te leggen.
Remonte. Het voor de artillerie en cavalerie benoodigd
aantal paarden werd grootendeels verkregen door aankoop
op de drie hoofdplaatsen van Java van Sandelwood- en
Makassaarsche paarden, en ook voor een deel door aan
koop van paarden te Makasser zelf. De daarbij verkregen
uitkomsten waren echter. vooral in de eerste maanden van
187(5, zeer ongunstig. Daar het zich nu liet aanzien dat
op Celebes, alwaar het paardenras zoodanig in verval is
geraakt dat nagenoeg geene goede exemplaren meer
van daar worden aangebragt, ook in 1877 bij geene moge
lijkheid een genoegzaam aantal bruikbare paarden zou te
bekomen zijn , is in Januarij j l . eene commissie van twee
cavalerie-officieren , bijgestaan door 22 mindere militairen
der artillerie en cavalerie, naar het eiland Soemba gezon
den om aldaar hoogstens 250 paarden aan te koopen. Der
gelijke buitengewone maatregel heeft in 1870 en 1871 een
gunstigen uitslag gehad.
Van de oprigting eener paardenstoeterij onder militair
beheer op Soemba (zie vorig verslag, bladz. 39) werd voor
's hands afgezien. De daarvoor op de begrooting van
1870 toegestane som van f 10 000 bleef ongebruikt, ver
mits nader ontvangen rapporten betreflende de onder be
heer van het civiel bestuur sedert eenige jaren opgerigte
voorloopige of proefstoeterij de aanvankelijk gekoesterde
gunstige verwachtingen van eene inrigting van dien aard
op Soemba niet bevestigden. Men was bovendien niet
zeker van te zullen slagen in het vinden van een in alle
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187

o p z i g t e n g e s c h i k t terrein , on <le plaatselijke a m b t e n a r e n
g a v e n h u n n e vrees te k e n n e n d a t de o p r i g t i n g t o t verwik
k e l i n g e n van |n)liliekeii aard a a n l e i d i n g zon g e v e n . Ook is

uader gebleken dat zoowel personeels; als materieels hulp
middelen tot oprigting en onderhoud eener stoeterij op
Soem ba ontbreken, zoodat alles, niet uitzondering van het
g r a s , van elders zou moeten worden aangevoerd. De bij
zulk eene stoeterij te fokken paarden zouden daardoor veel
te hoog in prijs worden.
Het plan tot oprigting eener stoeterij op Zuid-Celebes
(schiereiland Malassoro) trad , naar aanleiding van het hovenstaande, geheel op den voorgrond. De bezwaren, in het

§ 3. TofogrnfUeke iientt.
De werkzaamheden op het terrein werden geregeld
voortgezet in de Preanger regentschappen (waai' twee.
brigades werkzaam waren), in Batavia, noerabaija, Pasoe
roean en Probolinggo. In bet geheel werd in 187b' g e 
nieten en in kaart gebragt eene oppervlakte van 1781%
□

palen , w a a r v a n

in :

de Preanger regentschappen
Batavia

474'/,
2<>:i%

vorig verslag vermeld , die het Opperbestuur weerhielden

Soerabaija

om aan dat plan aanstonds zijne goedkeuring te hechten,
zijn door nadere inlichtingen van de Indische Regering' weg
geruimd; zoodat bij de begrooting voor 187M de noodige

Pasoeroean
2!):i% en
Probolinggo
210%.
Gebrek aan personeel belette ook in bet afgeloopenjaar

gelden worden aangevraagd voorde oprigting dier stoeterij.
De legerkommandaut is nimiddel.s uitgenoodigd om te
onderzoeken wat de voorkeur verdient, eene stoeterij van
Sandelwood paarden te verbinden aan die op Zuid-Celebes,
dan wel de oprigting eener afzonderlijke stoeterij in de
binnenlanden van Java tot instandhouding van het Sandelwood-ras.
Omtrent de bruikbaarheid van de uit China en Syrië
ontboden en bij de bergbatterijen ingedeelde muildieren
(zie vorig verslag , bladz. 39) kan voor alsnog slechts een
voorloopig oordeel worden uitgesproken. Bij de oefeningen
in het vuur hielden zij zich zeer rustig en bij marsenen
van eenigen duur en over moerassige terreinen werd noch
onwil, noch vermoeidheid of vrees waargenomen. Deze
aanvankelijk gunstige uitkomsten moeten voor een deel wor
den toegeschreven aan de tegenwoordigheid van de Syrische
en Chinesehe drijvers, die de muildieren hadden overgebragt
en de noodige aanwijzingen hebben gegeven omtrent de
wijze waarop ze behandeld moesten worden. Het schijnt
dat de uit Syrië aangevoerde muildieren handelbaarder zijn
dan de Chinesehe.

§ 2.

Fortificaties.

Hierboven (blz. 46) werd reeds medegedeeld hoe belem
merend het gebrek aan technisch personeel en arbeids
krachten bij de genie was voor de uitvoering der militaire
werken. Uit dien hoofde werd, nadat in drie der strandverdedigingsw erken te Batavia steenen munitie-niagazijntjes
waren opgerigt, van den bouw van dergelijke permanente
magazijnen in de overige batterijen afgezien, en bepaald
dat, naar gelang de plaatselijke werkkrachten zulks zou
den toelaten, voor laatstgenoemde batterijen alleen de
noodige houtwerken zouden worden gereed gemaakt en
opgelegd om daaruit in oorlogstijd eenvoudige houten
niagazijntjes tarnen te stellen. Te Tjilatjap vorderden de
werkzaamheden ten gevolge van de aangeduide oorzaken
zeer langzaam. De bewapening der kustbatterij aldaar met
de uit Nederland aangevoerde 24 e. sf. AHMSTUUNO- kanonnen
zal nog in dit jaar gereed komen. Van gemelde vuurmond e n , die bij het einde van November 11. ter reede van
Tjilatjap werden aangebragt, waren tot op 31 December,
wegens ontstane vertraging door het breken der medegegeven reepen , slechts een drietal gelost. Maatregelen
waren genomen om de lossing der overige te bespoedigen,
Intusschen maakt de verdere bevestiging der positie Tjilatjap
nog een punt van overweging uit bij de Indische militaire
autoriteiten.
Voorstellen omtrent de bevestiging van Soerabaija zijn
in Indie nog in bewerking.
Van de verdedigingswerken tegen een inlandschen vijand
zijn, sedert de opgaaf in het vorig verslag, nog verval
len: de redoute te Pandeglang (Bantam), het blokhuis te
Poerworedjo (Hagelen) en dat te Pasoeroean, het fort te
Magelang (Kadoe) en dat te T a g a l , het defensief militair

etablissement te Probolinggo, en eindelijk de sterreschans
Fort de Koek te Boekit Tinggi (Padangsche Bovenlanden).
Voorts is, in de plaats van de redoute te Telok Betong
(Lampongsche districten), het nieuwe militaire etablisse
ment aldaar in den staat fier versterkingen opgenomen,
en het defensief kampement te Tatas (Handjermasinj ver
vangen door de nieuwe versterking van dien naam.

zoowel om een begin

539%

te m a k e n

m e t de h e r z i e n i n g

van de

topografische kaarten der Padangsche Bovenlanden als om
de gestaakte opneming der Pasoemah-landen te hervatten.
Op h e t
topografisch
b u r e a u te Batavia (1) werd voort
g e g a a n m e t h e t o v e r t e e k e n e n in O o s t - l n d i s c h e n i n k t , o p
d e schaal van 1 : 2 0 0 0 0 , van de a f g e w e r k t e
brouillonbladen

behoorende tot de opnemingen in de raaidentien Preangerregentschappen en Soerabaija. De respectievelijk uit 12 en
1(5 bladen bestaande overzigtskaarten van de resident ien
Rembang en Kediri, beide op eene schaal van 1:100000,
werden in Oost-lndischen inkt gewasschen en daarvan
werd door middel van photografie het benoodigde aantal
afdrukken gemaakt. Proeven , om den lichtdruk daarbij
toe te passen, leidden niet tot eene gewenschte uitkomst.
Nog werd eene gearceerde overzigtskaait van Rembang
bewerkt, die geheel gereed kwam en ree Is hier te lande
ontvangen is om bij de reproductie gebezigd te worden.
Eene afzonderlijke gearceerde overzigtskuart van Kediri
zal niet worden vervaardigd (2).
Bene volledige detailkaart van het in Groot-Atjeh be
zette terrein (schaal 1:20 000) werd oog vóór het einde van
1876 samengesteld, nadat in het najaar eene nadere zorg
vuldige terrein-opneming had plaats gehad (3). Van die
kaart werden in Indie door middel van photo-autografie,
ook ten dienste van het publiek, een groot aantal afdrukken
vervaardigd op eene schaal van 1 : 4 0 000 (4). Voorts werd
eene verbeterde kaart samengesteld en gelitbngrafeprd van
Atjeh en aangrenzende landstreken (schaal 1 :500 000).
Eene uit Celebes ontvangen kaart van een gedeelte der
afdeeling Noorderdistricten van dat gewest werd door middel
van photo-autografie gereproduceerd voornamelijk voor
militair gebruik. Op die wijze werden 2ö exemplaren ver
vaardigd die vervolgens werden gekleurd, / . a a r d e brouillon
bladen der civiele opneming van Zuid-Colel.e.-; werd van het
eiland Saleijeren van de omliggende kleinere eilanden eene
(1) Het kaartendebiet bjj deze inrifjtnifr braet in 187G op
f 1493,34, waaronder f 532,22 voor de hier te lande t-liromnlithngratisch gereproduceerde residentiekaarten. Naar deze laatste kaarten
bestaat in Indie vry groote vraag zoowel van wegje den handel als
van de zijde van industricclcn en landbouw-ondernemcrs.
Aan lithogratisch en photo-autogralisch drukwerk werd door liet
lithogratisch etablissement bij voormeld bureau afgeleverd voor eene
waalde van t' 15866,02 , waarvan f 968,70 ten dienste van particulieren.
(2) Ka overleg niet liet Indisch liestuur is besloten dat de repro
ductie der kaarten van beide gewesten niet zal behoeven te wachten
op den atloop der statistieke opneming, welker uitkomsten — voor
zooveel daartoe aanleiding mogt bestaan — eerst bij eene tweede
oplage zullen te benuttigen zjjn. In gelijken zin is beslist ten opzlgte
der reeds grootendeels voltooide kaart van Cheribon, die tot dus
ver onat'gewerkt was gelaten in afwachting van de iiitkointen der
aangevangen heropneining van dat gewest. Overigens is hier te
lande in bewerking de ïesidentiekaart van Madinen, waarvoor de
laatste gegevens in Januarij jl. inkwamen. De kaart van ICrawang
zag in April jl. het licht. Voor eene tweede (verbeterde) Oplage zal
nu het eerst die van Kadoe aan de beurt komen.
(3) Voor de opneming van Simpang Olim werden aan de militaire
bezetting in dat landschap (verg. blz. 7) twee opiiemers toegevoegd,
die, zoo mogelijk, dat werk ook in de aangrenzende landstreken
zullen verrigten.
(4) Van deze kaart is hier te lande bij de topograti-iche iurigting
aan het Departement van Oorlog eene reproductie op kleinere schaal
bezorgd, die in den handel is gebragt. Ue wins'en op den verkoop
zullen worden aangewend ten bate van hen die in den oorlog met
Atjeh werden verminkt.
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kaart op de schaal van L:80000 vervaardigd, bestaande
uit 43 bladen. waarvan 20 exemplaren door photo-autogrefle
werden gereproduceerd.
Behalve voor verschillende autoriteiten werden In bot
afgeloopen jaar kopieën van de topografische kaarten ook
vervaardigd In het belang van den aanleg der itaatsspoorwegen. Van dia kaarten werd veel partij getrokken voor
liet opmaken van
i avant-projet voorde lijn SoeralmijaKertoeono-Kediri-Toeloeng Agoeng.
in bewerking waren bij het eind van 1870 eene nieuwe
etappen-kaari van Java (schaal 1:500000) en eene kaart
van een deel van Zuid-Celebei (schaal 1:300000), waartoe
wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten der civiele
opneming al laar.
In de buitenbezittingen werden tot dusver slechts liij
uitzondering topografische gegevens van eenige beteekenis
verzameld. Ten einde die voortaan in ruimere mate te
verkregen, heeft de Indische Regering de betrokken hoofden
van gewestelijk bestuur uitgenoodigd: 1°. om alle in de
archieven van bet gewest onder hun helieer aanwezige en
niet gepubliceerde kaarten, schetsen en reis- of terreinbeschrijvingen door tusschenkomst der afdeeling «statistiek"
van de algemeene secretarie aan het departement van
oorlog in te zenden; en 2°. om de onder hunne bevelen
dienende ambtenaren bij bet btnnenlandach bestuur te
belasten met het verzamelen van topografische gegevens
van de afdeelingen waarin deze werkzaam zijn , met- aanbeveling om hij de e. q. te vervaardigen kaarten van de
schaal van 1 : 5 0 0 0 0 gebruik te maken.
Het personeel van den topografischen dienst' bad bij
het einde van 1870 een incompleet van 1 officier en 19
minderen; overcompleet waren (> militaire ambtenaren.
De opleiding' van jongelingen bij bet corps pupillen te
Goinbong tot opnemen en teekenaars hij dezen dienst
blijft aan de verwachtingen voldoen. Nier pupillen werden
als élève-opnemers bij de verschillende brigades ingedeeld,
en vier als ólève-teekenaan bij bet topografisch bureau
geplaatst. Het vooruitzigt bestaat, dat in bet loopende
jaar nog S pupillen als éléve-opneiners zullen kunnen
worden ingedeeld. Aangezien onder de laatst aangekomen
suppletie-troepen ettelijke geschikte candidaten voor den
topografischen dienst zijn aangetroffen , m a g met grond
worden verwacht dat liet bovenbedoelde incompleet g a a n deweg zal afnemen. Bovendien zullen daarop vermoedelijk
niet zonder invloed zijn de verbeteringen sedert 1 Januarij
lS7(i (Indisch Staatsblad u°. 84) gebragt in de inkomsten
van het mindere personeel der militaire verkenningen.
Eenige regelingen werden getroffen ten aanzien van de
a a n v u l l i n g , de bevordering en het ontslag van het teekenaars-personeel bij den topografischen dienst, zoomede
van dat boven de formatie \ a n de genie. Die regelingen
werden noodig geacht ook om de voor de teekenaars g e l dende bepalingen in overeenstemming te brengen met die
van het Koninklijk besluit van 1(5 Januarij 1872, n°. 15
(Indisch Staatsblad n*. 74), waarbij de destijds voor het
schrijvers-personeel vigeerende bepalingen door andere zijn
vervangen.
Nog verdient hier vermelding d a t , in verband met de
aangenomen nieuwe organisatie van den generalen staf
(Koninklijk besluit van 30 Maart 187C>, n°. 19), het examen,
voorgeschreven voor de officieren die bij den topografischen
dienst wt'iischen te worden ingedeeld, voortaan alleen zal
worden gevorderd van luitenants die hunne opleiding niet
aan de krijgsschool in Nederland ontvangen hebben.
§ 4.

Krljgsverrhjtiïigcïi.

Na hetgeen in hoofdstuk C (bladz. 1 9 , 24 en 33) werd
aangeteekend nopens de verrigtingen van het leger in de
afdeeling Deli (Sumatra'a Oostkust), in de Noorderdistricten op Celebes en op het eiland Halmaheira, is in deze
paragraaf weder uitsluitend te handelen over de militaire
gebeurtenissen in Atjeh, reeds in korte trekken aangestipt
in S 3 van bet aangehaalde hoofdstuk.
Waren de oprigting en de bewapening van den nieuwen
post Beloel-zuid (zie vorig verslag bladz. 47) door den
vijand aanhoudend bemoeijelijkt geworden, ook nadat die
sterkte geheid voltooid w a s , werd zij herhaaldelijk door
de Atjebers bestookt. Den 2° Junij van het afgeloopen jaar
o. a. trachtte eeae gewapende bende van circa 30 man een
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der vooruitgeschoven wachtposten bij Beloel*zuid te overrompelen, wat een gevecht deed ontslaan, waarin de aanvallers, met achterlating van 2 dooden en eene menigte
Wapenen, werden op de vlugt gedreven. Aan onze zijde
telde men 2 gesneuvelden en 0 gewonden.
Onze zuidwestelijke postenketen werd inmiddels onveilig
gemaakt door TOKKOI T J I H I K , die zich met een 100-tal
volgelingen in bet hoogland der IV Moekim schuil hield
en de gemeenschap tusschen onze posten in die streek
herhaaldelijk bedreigde. Den l n .Junij werden drie eompagnieii
infanterie (waaronder twee van de harissan van Dangkallan)
onder bevel van den majoor II. M. A. A. V*OI0T Uitgezonden om TOBKOl TJIIIIK op te sporen, maar men slaagde
daarin niet. Bij afwisseling bleef de vijand zich tusschen
de IV en VI Moekim vertoonen; den 7„ Junij werd zelfs
eene kleine patrouille tusschen Lampagger en Oleh-leh
onverhoeds door eene ovennagt aangevallen en in de pan
gehakt. Vooral den 13 n en 14n Junij verontrustten kleine
vijandelijke benden de streek tusschen Pekan Badak,
Djempit en Sinangri in die m a t e , dat herhaaldelijk patrouilles moesten worden uitgezonden om ze te verjagen.
In de tweede helft der maand Junij was het daar rustiger;
maar in den aanvang van Julij werd bet gebied der IV
Moekim weder door TOEKOE TJIHIK onveilig gemaakt.
Om dat terrein van vijanden te zuiveren, rukten den
7 n Julij twee kolonnes uit Kotta Radja o p , ieder sterk drie
compagnien infanterie, en aangevoerd door de majoors L . O .
DIEPEN IIEIM en A. J. H. LUBECK, terwijl de generaal-niajoor

WlGOXBfl VAN KEULHEM de operatien leidde. Eene der
kolonnes marcheerde naar de kloof van Blangkalla, de
andere naar die van Beradoean of Goera. Gedurende drie
dagen werd het gebergte zooveel mogelijk doorzocht,
waarbij enkele schuilplaatsen des vijands, die hem tot
berging van leeftogt dienden, werden vernield. Tevens
doorkruiste eene compagnie de vlakte der IV Moekim, verkende de Koerong Raba tot nabij bare monding en vond
daar een geschikt punt om op den linkeroever over te g a a n ,
dat echter door den vijand verdedigd werd, die de patrouille
beschoot.
OJI den 13 n Julij verliet eene kolonne van vier compagnien
Boekit Seboen, rukte de genoemde vlakte binnen, trok op
een booger gelegen punt (tegenover kampong Xagadembang) de Koerong Raba over, en bereikte langs een smal
bergpad de verblijfplaats van TOEKOE TJIHIK (kampong Leboe), welke verlaten gevonden en verbrand werd. De kolonne
zette daarop haren marsch voort naarde monding der rivier,
van waar de vijand eene aan den regteroaver in observatie
geplaatste compagnie had beschoten. Vermoedelijk bij tijds
onderligt van majoor DIEPENIIEIM'S omtrekkende beweging ,
hadden de Atjebers de riviermonding (kampong Moesang)
verlaten , toen de kolonne baar bereikte. Het bivouak werd
te dier plaatse betrokken en er werd een geschikt p u n t
gekozen voor de oprigting eener versterking, die den overg a n g der rivier zou kunnen bebeerschen en van waar
tevens de invoer gecontroleerd zou kunnen worden. Drie
compagnien van bet regterhalf 3de bataillon, onder den
majoor DIEPENIIEI.M , bleven voorloopig achter tot bescherming van den bouw der sterkte, welke den 23" Julij
gereed kwam en betrokken werd. De overige troepen
keerden met den militairen en civielen bevelhebber op den
15 n Julij naar Kotta Radja terug.
De oprigting van den post Koerong Raba werd weinig
of niet door den vijand bemoeijelijkt, en het bleek spoedig
dat de bezetting van dit punt van veel beteekenis was.
Den 24 n Julij was de verschijning eener patrouille, die
het terrein naar de zijde van Lepong verkende, voldoende
om eene door den vijand bezette benting in aller ijl te doen
ontruimen, en toen de majoor DIEPEXHEIM zich daags
daarna met een detachement naar Lepong begaf (vergezeld
van het ons sinds lang bevriende hoofd dier plaats), gaf
de gewapende bevolking geen teekenen van vijandschap.
Reeds den 30" Julij vermeldde liet journaal van den postkommandant te Koerong R a b a , dat bij verschillende aanvragen van de bewoners der IV Moekim ontving om h u n
gezinnen en bezittingen binnen den kring onzer posten
t e r u g te brengen. Daartoe werd steeds vergunning verleend
en biervan werd gretig gebruik gemaakt.
Den 27" Julij keerde de majoor DIHPENMHIM met zijne,
kolonne naar Kotta Radja terug , van welken marsch gebruik werd gemaakt om andermaal bet gebergte bewesten
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Boekit Daroe te doorzoeken, in verbiuding mei eene kolonne \:ni .'MO geweerdragende manschappen, die ouder
den majoor B. E. BCBKBBM uit de zuiderlinie was opgerukt.
Van den vijand werd echter niets beapeurd.
Hoezeer de gunstige Invloed) welken de bezetting
van Eoecong Baba op da veiligheid achter onie westerlinie uitoefende, onmiskenbaar was, 100 kon zij toch niet
verhinderen dat zich in de maanden JulU en Augustus nog
meer dan eens in 'lat deel onzer vestiging vijandelijke
benden vertoonden. Den 17n Jnlij werd o, a. eentraniport
zieken tussohen Boekit Dame en Eetapang Doea verrast,
waardoor ons een verlies van 5 dootlen en 1 zwaar g e wonde werd toegebragt Door de flinke houding van een
Buropeeach korporaal werden da zieken voldoende be*
aehermd, totdat hulp uit Boekit Daroe kwam opdagen en
de vijand, met achterlating van 'f doeden, bet gevechtsterrein moest ontruimen. Op den 28" Augustus werd eene
patrouille van 20 man tusiohea Boekit Daroe en Djempit
dooreen in hinderlaag Liggenden troep vijanden overvallen;
In een oogenblik waren 2 fusalien gesneuveld en 6 gewond,
maar aan de overigen gelukte het zich zóó lang te handhaven tot hulp kwam opdagen.
Later herhaalden zich echter do vijandelijke aanvallen in
de westerlinie slechts bij hooge uitzondering, en zij hadden weinig- meer te heteekenen. Bij de goedgezinde bevolking' nam het vertrouwen op onze mag-t hier steeds toe,
wat o. a. bleek toen zij den 20 n December hulp verleende
aan een convooi, dat tussehen Boekit Seboeo en Koerong
Ra ba werd aangetast.
Tegenover de ooster- en noorderlinien had de vijand onderwijl al meer en meer zijne krachten geconcentreerd.
Niet alleen ging hij voort Beloel-zuid, nadat die post gereed was gekomen, van de omliggende hoogten te bestoken (1), maar ook werden aangrenzende kampongs (Lamtenga, Djoe Bada, Anabate, Lamkra en Bmpetriug) door
hem versterkt. Onze posten te Kwalla Gighen, Lamara-noordoost en Lamprit moesten schier dagelijks het geschut in werk i n g brengen om den vijand op een afstand te houden , en
meer dan eens wist hij, vooral tussehen (Ueh-karang, Kotta
Alam en P a n g o , van het zeer bedekt terrein gebruik te
maken om zich in hinderlaag te stellen en onze convooijen
ernstig te bedreigen. Zoo o. a. overviel hij den IS" Junij
eene patrouille van Oleh-karang naar Kotta A l a m , sterk
15 bajonetten en 11 ongewapenden. Na een salvo te hebben gegeven, traden de Atjeher3 plotseling uit het struikgewas te voorschijn en vielen de onzen met den klewang aan. Op het hooren van het geweervuur snelde
eene patrouille uit Oleh-karang te hulp en deed den vijand
a/deinzen ; 3 militairen en 2 dwangarbeiders waren echter
gesneuveld , 4 militairen werden zwaar en 2 ligt gewond.
Op den 14 n Julij viel een detachement van 22 m a n ,
ter begeleiding van 6 ongewapenden en 8 vrouwen uitgezonden , tussehen Pango en Kotta Alam in eene vijandelijke
hinderlaag; 10 militairen sneuvelden, 4 werden zwaar en
3 ligt gewond en 1 vermist, terwijl de vijand zijne gewonden medenam en nog 15 achterlaadgeweren van ons buit
maakte. De ongewapende manschappen en vrouwen waren
naar Pango gevlugt. Uit de naastbij zijnde posten, door
het geweervuur gewaarschuwd, werden patrouilles ter
ondersteuning afgezonden, die den vijand, nog met een
ötal militairen in vuurgevecht, tot den aftogt noopten.
Veertien dagen later, 28 Julij , werd echter eene patrouille,
bestaande uit 1 Madureesch officier en 30 man, die den officier
van gezondheid 2de klasse P. J. L. DÖRING van Kotta Alam
naar Oleh-karang vergezelde, door eene vrij sterke vijandelijke magt in 't front aangevallen. Bij den troep ontstond eene
paniek, die echter ingevolge het energiek optreden van den
genoemden officier van gezondheid, door den Madureschen
officier wakker ter zijde gestaan, spoedig werd overwonnen.
Zoodra de patrouille zich van den eersten schrik had hersteld , ging zij op hare beurt aanvallend te werk, en hield
den vijand niet alleen op een afstand, maar bragt hem in

(1) Ook van onze zijde gelukte het nu en dan den vijand nabij
Beloel-zuid niet ongevoelige verliezen toe te brengen, geljjk o. a.
het geval was in den nacht van 9 op 10 Julü, toen eene patrouille,
sterk 2 officieren en 40 manschappen, onder het bevel van den kapitein
J. J. VAN DEN BEBG, uitrukteen eene vijandelijke wacht verraste,
die, met achterlating van 7 dooden en een aantal wapenen, op de
vlugt sloeg; de onzen leden daarbü geene verliezen.
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korten tijd een verlies toevau minstens 10 dooden. Na do
aankomst pener patrouille van Kotta Alam brakken deAtjehers terug i terwijl aan onze zijde 5 militairen gesneuveld
en 7 gewond waren.
Hoe langer boe meer was Lntussohen de dringende noodzakelijkheid eener betere afsluiting onzer nooru-ootterlinie
gebleken, waar alleen door deoprigting vaneeuigenieuwe
tosten de steeds opdringende vijand was in toom te houden.
)e ongunstige weersgesteldheid weerhield echter den militairen en ei welen bevelhebber geruimen tijd om operatien
op eenigszina groute schaal te ondernemen, maar zoodra
in den aanvang van September de hevige regens hadden
opgehouden, werden —op den 4" dier maand - de noodige
troepen in bewegiug gesteld om den vijand uit den omtrek
der oosterlinie te verdrijven en deze te versterken.
Ten einde 'svijanls magt zojveel mogelijk te verdeelen,
waa reeds daags te voren uit de zuid-oosterlinie eene demonstratieve beweging ondernomen, door den kolonel II. VAN
DBB HBYDBN geleid. Twee kolonnes, ieder sterk 11 officieren en 350 man, onder de bevelen van de majoors
H. K. F . VAN TUY.N, wien eene sectie bergartillerie was
toegevoegd, en J. VISSER, verlieten vroeg in den morgen
Kajoe Lob en Atoa. De kolonne VAN TEYN d r o n g , al
vurende, den tegenoverliggenden versterkten rund der kaïnpon g Lamtenga binnen, en dreef den vijand voor zich uit.
Om, overeenkomstig de ontvang-en instrnetieii, een ernstig
gevecht te vermijden, trok zij daarna weer op den oo.stelijken hoek van Kajoe Lob t e r u g , gedurende welken terugmarsch de meer zuidwaarts liggende versterkte randen
der kam]) m g Djoe Bada zooveel mogelijk door artillerie- en
infanterie-vuur werden geteisterd. Ook de meer zuidelijk
ageerende kolonne VISSER wendde zich oostwaarts om den
vijand bezig te houden , zonder ernstig met hein slaags te
geraken. Bij eene reeds vroeger door patrouilles opgemerkte
vijandelijke positie ontwikkelde zich een vuurgevecht, maar
dit werd, toen het bleek dat de positie te sterk bezet was
om zonder hevigen strijd genomen te worden, spoedig
afgebroken, waarop de kolonne in noordelijke rigting haren
weg voortzette, en na zich aan die van den majoor VAN
TEYN aangesloten te hebben, met deze op de linie der
voorposten terugtrok. De onzen telden 1 doode en 15 gekwetsten, waaronder de kommandant der tweede kolonne.
Den volgenden d a g werd de schijnuitval herhaald, waartoe
andermaal twee kolonnes uitrukten, de eene onder den
majoor B. E, MBKBBN en de andere onder den kapitein D.
LUCAS, die zich thans in zuidelijke rigting bewogen.
De majoor MEKEHN nam positie in den westelijken rand
van Bmpetring en in het oostelijk gedeelte van Beloel en
deed bier en daar eenige paggers wegkappen, waar achter
tot dusverre de vijandelijke schutters zich wisten te verschuilen ; ook eenige huizen werden, daarbij in de ascb
gelegd. De langzaam voorwaarts marcbeerende troepen
stootten eindelijk op eene goed verdedigde benting, dU,
verkend en beworpen werd en daarop stormenderhand genomen. Na haar geslecht te hebben, keerde de kolonne
met een verlies van 4 gewonden naar Beloel terug. De
kolonne LUCAS verraste den vijand in eene zijner stellingen
op de zuidwaarts van Beloel gelegen heuveltoppen, van
waar hij door een flink onderhouden geweervuur verdreven
werd , terwijl vervolgens die positie door de onzen werd
bezet, die te dier plaatse eenigen tijd in observatie bleven
en daarop, het voorbeeld van de kolonne MEKERN volgende,
mede den terugtogt aannamen. De kolonne had slechts 1
gewonde bekomen.
Des morgens om 4 u u r hadden zich intusschen, onder
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de leiding van den generaal-majoor W I G G E R S VAN KBUCHBM ,

drie; kolonnes van Kotta Radja over Kotta Alam naar Olehkarang in beweging gesteld, waar zij om 5V4 uur aankwamen. De eerste kolonne — het 14de bataillon infanterie — werd aangevoerd door den majoor H. C. A. HUKMPOL ,
de tweede — het regterhalf 3de bataillon infanterie — door
den majoor F . C. BURGERS, en de derde — het regterhalf
12de bataillon infanterie — door den majoor E. V. JELTES.
Aan iedere kolonne waren eene sectie bergartillerie, eenige
genietroepen en het noodige ambulance-personeel toegevoegd.
Terwijl een detachement zich langs den linkeroever der
Koerong Tjoet bewoog, volgden de overige troepen den
regteroever, tot dat zij , voortdurend in den r u g en op de
regterfiank door den vijand bestookt, de kampong Poeklat
bereikten, welke met de daarin gelegen versterking wer.l
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genomen tra koste van r> (!(,<i(!fii en 25gekwetsten,onder
welke lsiiitstt'll 1 officier. Zoowel ter laatstgenoemde plaats
als op den anderen rivieroever, nabij Tongab, moest eene
versterking' worden opgerigt, met welker houw 's anderen
daags werd aangevangen , nadat een bivouak was opgeslagen te Lamjong, nagenoeg op dezelfde hoogte waai

onze troepen in Februari] te voren waren gelegen geweest
(zie vorig verslag , blz. •'*<>). Beide sterkten werden door eene

50 M. lange brug met elkaar in gemaensohap gebragt.
Terwijl dete werkzaamheden plaata vonden, en vooral in
den nacht van 4 op 5 September, werd liet bivounk aanhoudend door een talrijken vijand bestookt, en leden wij
een verlies van 3 doeden en 28 gewonden , Onder welke
laatsten 2 officieren. Den volgenden nacht was het rustiger;
doch op den 6 n September werd bet vijandelijk vuur op
nieuw van alle kanten geopend , bet meeste evenwel van
de noordzijde , waar eene aan de Koerong Tjoet gelegen
benting , die door het moerassige terrein mncijclijk waste
g e n a k e n , door haar bestrijkend vuur de werkzaamheden
aan de brug belangrijk belemmerde. Het mogt echter
gelukken door eene linie van scherpschutters, die op den
linkeroever post v a t t e , 's vijands vuur tot zwijgen te brengen. Tevens werden in zuidelijke rigting detachementen
uitgezonden om daar het terrein zooveel mogelijk van
vijanden te zuiveren, waartoe bet noodig was verscheidene
woningen , die den Atjehers tot schuilplaats strekten , te
verbranden.
Tot den 10" September werd , onder voortdurende aanvallen des vijands, met kracht aan den bouw der versterkingen gearbeid , terwijl den 8 n en 9 n sterke patrouilles
werden uitgezonden, zoowel om de oevers der Koerong
Tjoet In noordelijke rigting te verkennen als om den vijand
oostwaarts terug te wer]ie;i. Gedurende die dagen werden
aan onze zijde weder 29 mindere militairen en koelies,
benevens 1 officier gewond . terwijl 1 man sneuvelde. Op
den 11" September werden beide versterkingen betrokken
door de daartoe aangewezen bezettingen van Langkroek
en Mibouw-zuid; eerstgemelde post kon opgeheven, laatstgemelde aan een detachement van geringe sterkte toevertrouwd worden.
In den morgen van 12 September stonden de troepen
wederom tot oprukken gereed , met bet doel Pekan Koer o n g Tjoet te vermeesteren. Daartoe begaf eene kleine
infanterie-kolonne, van artillerie en genietroepen vergezeld, zich langs den linkeroever der Koerong Tjoet op
>narsch , noordwaarts tot tegenover k a m a r a , ten einde eene
oude gedeeltelijk vervallen b r u g te herstellen, die aldaar
den 8D te voren door eene verkenningspatrouille was g e vonden. Twee compagnien van bet regterbalf 3debataiflon
en twee van bet 14de bataillon kregen tevens in opdragt
den vijand in oostelijke r i g t i n g terug te dringen, terwijl
het 12de bataillon, de eigenlijke hooftlkolonne vonr.ende,
zich noordwaarts een weg baande. De beide laatstvermelde
kolonnes waren al spoedig in een bevig vuurgevecht gewikkeld mét eenige voor hun front gelegen versterkingen , die gaandeweg werden vermeesterd, terwijl den vijand
aanzienlijke verliezen aan dooden en gekwetsten toegehragt
en 13 stukken geschut vernageld werden; aan onze zijde
vielen 2 dooden en 17 gewonden. Na vervolgens een nog
onbekeuden arm der Koerong Tjoet (Koerong Roekoh) in
oostelijke rigting te zijn omgetrokken, vereenigden de
kolonnes zich te Pekan Koerong Tjoet, ten noorden van
k a m p o n g Lamara , d. i. nabij bet zuidelijke uiteinde van
den zoogenaamden weg van Blang Pandjang. Het bivouak
werd hier opgeslagen en onmiddellijk aangevangen met
den bouw van eene loopbrug over de Koerong Koekoh ,
waardoor de communicatie met Lamara en Lamjong werd
verzekerd.
Van den 13 n tot en met den 17 n September werden alle
krachten ingespannen tot oprigting van drie nieuwe posten : Pekan Koerong Tjoet, Lamara en Tonga-noord, de
beide laatsten meer in het bijzonder met het oog op de
bewaking der bruggen. Tevens werden gemeenschapsweg e n aangelegd en een tracé gemaakt voor den weg naar
den aangrenzenden post Lamprit.
De koinmandant van dien post, de kapitein der infanterie
J . H. NUYSINK , begaf zich den 14" September in het belang
van laatstgenoemden arbeid met een klein geleide op marsch,
door eene-patrouille uit Lamjong gevolgd. Aan de overzijde
d e r Koerong Tjoet, zuidwaarts van de genoemde sterkte,
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zijn weg willende vervolgen , vond hij een corvee; houthakkers , «lic door het geweervuur des vijands werden beinoeijelijkt. Om hieraan een einde te maken, viel hij dezen
aan en joeg hem op de vlugt na een kort maar scherp
gevecht, dat den Atjehers 14 dooden kostte en aan ons 5
gekwetsten, waaronder de genoemde kapitein, die eenige
dagen later aan de gevolgen zijner wonden overleed.
Den 19* September werden de operatien in oostelijke rigting voortgezet, nadat de bezettingen der thans opgeheven
posten Tioan, Lamara-suidoost, Lamara-noordoost en
Langkroet-oost de nieuw opgeworpen versterkingen hadden
betrokken. De troepen volgden den weg van Blang Pandjang en bereikten zonder eenige ontmoeting met den vijand
Tjadé Tjoet, waar zij zich met het op denzelfden dag van
den post bij Kwalla Gighen westwaarts opgerukte 8ste
bataillon onder den majoor II. K. F. VAN TKYX vereenigden (1). Door eene omtrekkende beweging maakten de
aldus vereenigde kolonnes zich meester van eene vijandelijke
borstwering ten zuiden van Tjadé gelegen, die bewapend
was met 51illa's, welke door de onzen vernageld werden.
Wij leden dien dag geene verliezen. Te Tjadé werd aanstonds een begin gemaakt met den aanleg van een versterkt
kampement tot opneming van bet 8ste bataillon, dat daar
voorfoopig als mobiele kolonue zou gelegerd blijven ter
verdere consolideering van het gewonnen terrein. Ook werd
de missigit Klieng , circa 500 M. meer oostwaarts aan den
weg van Blang Pandjang gelegen, versterkt en tot verblijf
van eene halve compagnie infanterie ingerigt.
Onder aanvoering van den luitenant-kolonel H. F . MEIJER
r u k t e n , den 20" September, bet regterbalf 3de en het 14de
bataillon met 2 sectien bergartillerie en een detachement
genietroepen u i t , ten einde zich meester te maken van
S i l a n g , een punt tusschen Tjadé en Lamjong gelegen,
door welks bezetting de postenketen moest gesloten worden.
Belangrijke tegenstand werd op den marsch niet ondervonden ; wel werd de kolonne aanvankelijk op de linkerflank bestookt, waardoor 2 manschappen van het 14de
bataillon gekwetst werden, terwijl ook nabij Silang op onze
troepen werd g e v u u r d , maar de afzondering van een peloton tot flankdekking was voldoende om den vijand uit
zijne positie te verdrijven, waarin hij 1 lilla achterliet. Een
geschikt terrein voor de oprigting eener versterking was
spoedig aangewezen, waarop de werkzaamheden onmiddellijk
aanvingen. Het 3de bataillon en de ambulance legerden
zich inmiddels in en om de missigit, terwijl bet 14de bataillon met de artillerie in de nabijheid eene goede plaats
tot bivouakeeren aantrof.
De werkzaamheden te Tjadé en voornamelijk te Klieng
bleven niet ongestoord; de vijand beschoot ons aanhoudend,
vooral in den nacht van 20 op 21 September; en bezorgde
ons 2 dooden en 3 gewonden. Ook op Silang had de vijand
het den volgenden dag- g e m u n t , waar een 3tal militairen
gekwetst werden. De post te Klieng werd op den 22° September door een detachement van het 8ste bataillon bezet,
terwijl Silang, door een weg met Lamara verbonden, den
25* gereed kwam en toen betrokken werd door de bezetting
van den inmiddels opgeheven post te Kotta Pohama.
Dien dag rapporteerde de kommandant eener sterke verkenningspatrouille , dat hij circa 700 pas ten noord-oosten van
Klieng was gestuit op eene zware vijandelijke benting, benoorden den weg van Blang Pandjang, zoodanig in den
kampongrand aangelegd, dat zij de geheele westwaarts van
den weg gelegen sawah bestreek. Den volgenden morgen
rukten drie bataillons (het 3de, 12de en 14de) van Tjadé o p ,
langs den weg van Blang Pandjang in oostelijke rigting naar
Kwalla Gighen. De benoorden den weg gelegen benting,
waarvan zoo even sprake was, opende spoedig haar vuur
op de kolonne, doch werd door het 12de bataillon omgetrokken, met het gelukkig gevolg dat de vijand, aan twee
zijden bedreigd, zijne stelling, zonder haar nader te verdedigen , verliet, waarop deze voorloopig door het 12de
bataillon bezet werd. Het 3de en het 14de bataillon vervolgden den marsch in noord-oostelijke r i g t i n g , totdat
de voorste dier afdeelingen, voor kampong Kadjoe gekomen, van verschillende zijden vuur ontving. De artillerie
wierp eenige granaten in de kampong, waarna eene om(1) Dit bataillon was daags te voren met eene sectie artillerie,
ter deelneming aan de operatien, van Kotta-liadja regtstrecks naar
Kwalla Gighen gemarcheerd zonder tegenstand te ondervinden.
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trekkende! beweging van het 3de batuillon in zuid-oostelijke
rigting voldoende was om den vijand, voor afsnijding bed a c h t , noord-oostwaarts te doen vlugten over de aangrenzende sawahvlakte, waar ons vuur hem een 12tal dooden
berokkende. Het 3de bataillon staakte daarop den marscli
en trok op het gros der kolonne terug. Ook het 12de bataillon had inmiddels last bekomen zich weef bij do hoofdmagt aan te sluiten; en naauwelijks had het aan dien last
voldaan, of uit eene inden kampongrand gelegen benting,
die tot dusverre onopgemerkt was gebleven, werd ecu
goed onderhouden geschut- en geweervuur op de kolonnes
geopend. Het 3de bataillon werd nu aangewezen om de
vijandelijke positie langs de linkerflank om te trekken, terwijl
het 14de bataillon door een frontaanval 'svijands aandacht
zou afleiden, een manoeuvre die met den besten uitslag werd
bekroond. Ëene compagnie van het 3de bataillon drong
op het onverwachts de benting binnen, die door den vijand
met moeite werd ontruimd , doch niet dan met een verlies van 23 dooden, die hij in de sterkte; achterliet. Ons
verlies bestond uit 1 gesneuvelde en 8 gewonden , waaronder 1 officier; niet minder dan 22 stukken geschut
waren dien dag in onze handen gevallen. In de veroverde
kampong Kadjoe werd het bivouak opgeslagen en tevens
de plaats bepaald vooreen op te rigfen poet, met welks
bouw den volgenden dag begonnen werd.
De vijand gaf den strijd echter niet op. Nu werden de
meer oostelijk gelegen randen der kampongs Tjot 1'aia en
Lambada door hem bezet, van waar hij het bivouak op
den 2 8 n September en in den daaropvolgenden nacht aanhoudend beschoot en een (>tal onzer soldaten kwetste.
Des anderen daags rukten drie compagnien de kampongranden binnen, in verbinding met eene halve compagnie,
die in last had oostwaarts te marcheeren en den vijand
in den r u g aan te vallen. Deze werd met achterlating van
eenige dooden op de vlugt gedreven, waarbij vijf versterkte punten met 9 stukken geschut in onze handen
vielen. De kampongs werden, om het bivouak naar behooren te beveiligen, aan de vlammen prijs gegeven,
waarna de kolonnes met een verlies van 7 gewonden naar

de legerplaats terugkeerden.

Het scheen aanvankelijk -dat de operatien van den
29 n September het terrein beoosten Kadjoe behoorlijk hadden gezuiverd; de volgende nacht ging althans rustig
voorbij, maar tegen den morgen begon de vijand zich
steeds in grooter getale in den kampongrand te verzamelen , wat den bevelhebber noopte eene compagnie infanterie
uit te zenden , die weldra in een zoo hevig gevecht was
gewikkeld , dat zij door twee andere compagnien moest
worden bijgestaan , met welker h u l p , ten koste van 1
doode en i ö gewonden, het terrein door de onzen behouden en de kampongrand bezet werd.
Gedurende de eerste drie dagen van üctober deed de
vijand ons weinig last aan ; talrijke evacuatien van zieken
en gewonden hadden echter de gelederen der ageerende kolonnes aanmerkelijk gedund, en toen nu hevige regenbuien
het terrein al meer en meer onbegaanbaar maakten , —
de sawahvelden stonden bieren daar geheel onder water, —
zag de generaal-majoor WlOOBRS VAX KERCHEM zich
genoopt de operatien te staken en eene betere gelegenheid
af te wachten voor de verdere voltooijing van het bekende
plan van wijlen den generaal-majoor PEL : voor de bezett i n g namelijk van de kuststreek tot Kwalla Lob en
Koerong Ryah. De bevelhebber keerde d u s , nadat de post
te Kadjoe voltooid was (1), den 4" üctober met de mobiele
kolonnes naar Kotta Radja terug.
Had de vijand gedurende de operatien in de maand September onze postenketen over het algemeen weinig bedreigd , het bleek al spoedig dat hij de nieuw tot stand
gekomen noord-oosterlinie met leede oogen aanzag.
Aanvankelijk bepaalde hij zich tot verontrusting der verschillende corveeën die het terrein om onze posten open
k a p t e n , maar den 9a üctober werd eene verkenningspatrouille uit Tjadé, die ongestoord tot nabij Kadjoe was
voortgerukt, ten noord-oosten dier sterkte uit eene vijandelijke benting beschoten. Het drassige terrein belette den
patrouille-kommandant die benting meer te naderen , waarop
(1) Deze post werd betrokken door de bezettingen van Moesapi,
Kotta-Radja-bedil en Pcnajoeng, die aan detachementen van de
barissan van Pamakassan ter bewaking werden toevertrouwd.
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hij in goede orde terugtrok. Nadat de 11« October rustig
was voorbijgegaan , drong den daaropvolgenden narht eene
sterke vijandelijke bende op bet onverwachts "p Kadjoe
aan; de bezetting was echter op b a n hoede, zoodat de
aanvallers, die met ware doodsverachting tot aan den voet
der borstwering voortrukten , met achterlating van ettelijke
dooden en een aantal wapenen in allerijl den terugtogt

moesten aannemen. Wij telden 4 dooden en 2 gewonden.
De kommandant der noord-oosterlinie, de majoor VAM
TKIJN , besloot nu den vijand uit de reeds meermalen
door ons bestreden kampongs Ie verdrijven , en rukte daartoe
aan het hoofd eener infanterie-kolonne, met eene sectie
artillerie versterkt, den 12" üctober van Tjadé uit, in de
rigting van Kadjoe. Na p. m. 1000 meters te hebben afgelegd, stootte de kolonne op eene goed versterkte en verdedigde vijandelijke stelling en geraakte daarmede in een
scherp vuurgevecht, dat ons een verlies van 8 dooden en

28 gewonden kostte, onder welke laatste 3 officieren. Daar
'svijands strijdkrachten zich al meer en meer op de aangevallen punten begonnen te concentreeren, achtte de

kolonne-kommandant bet geraden het gevecht tijdig af te

breken, en in goede orde trok bij daarop naar Kadjoe terug.
Wel werd den daarop volgenden nacht onze versterking
te Kadjoe tot twee malen toe aangevallen, doch te
vergeefs.
De vijand hield zich toen weder eenige dagen rustiger en
bepaalde er zich toe de posten der noord-oosterlinie op grooten
afstand te beschieten, wat echter merkbaar verminderde
nadat den 2(in üctober eene vijandelijke benting ten noordoosten van Kadjoe door eene sterke verkenningspatrouille
verrast en door den vijand met achterlating vun eenige
dooden in allerijl ontruimd was. Na weinige dagen werden
de nieuw opgerigte posten evenwel op nieuw beschoten,
en den 30 n üctober moest zelfs een convuoi, van Silang
met een geleide van 12 gewapendeu op inarsch gegaan
naar Pekan Koerong Tjoet, met een verliesvan 1 doode en
1 gekwetste wijken voor eene sterke vijandelijke londe die
het den weg versperde. Ook de oosterlinie, van Beloel-zuid
tot P a n g o , werd herhaal dolijk door den vijand bestookt.
In het begin van November kwam het bevel over onze
strijdkrachten in Atjeh in andere handen, sooals reeds in
hoofdstuk O , § 3 , is medegedeeld, waar ook is gebleken
dat de optreding van den generaal-majoor A. .1. E. D I B MONT als militair en civiel bevelhebber samenviel niet bel
begin der met zoo gunstig- gevolg bekroonde operatien tegen
Simpang Olim, die op bladz. 7 uitvoerig beschreven zijn.
Gedurende de eerste maanden van generaal DIEMONT'S
kommando kwam in den algemeeneu toestand in QrootAtjeh weinig verandering. Herhaaldelijk werd nog de noordoosterlinie door den vijand onveilig gemaakt (2); en zoowel
de slechte weersgesteldheid als de zeer booge waterstand
op de Atjeh-rivier bleven het onraadzaam maken den voorgenomen togt naar Kwalla Loh en Koerong Ryah te
ondernemen.
Den 2ö n Januarij kon aan dat sinds lang beraamde plan
eindelijk uitvoering gegeven worden, waartoe twee troepenafdeelingen te üleh-leh werden ingescheept. De eene was
zamengesteld uit het regterhalf 2de bataillon, eene compagnie van het 10de bataillon. 2 mortieren en een detachement genietroepen, benevens bet noodige personeel voor
ambulancediensten terreinopneming; zij was aangewezen
om, onder de leiding van den chef van den staf, te Koerong
Ryah te landen. I)e andere kolonne. bestaande uit het regterhalf 12de bataillon, drie compagnien van het 10de bafaillon, drie bespannen sectien berggeschut, twee detachementen genietroepen, eene ambulance en ettelijke terrein-opnem e n , werd aangevoerd door den kolonel K.VAK D S S B B T DEX, die daarmede te Kwalla Loh zou debarkeeren.
Beide afdeelingen bereikten den 2(5n Januari]' de plaats
hater bestemming, zonder eenigen tegenstand te o n t moeten. Koerong Ryah werd verlaten bevonden, doch
daar aan de baai van dien naam geen geschikt punt
werd aangetroffen, van waar zoowel de toegangen naar
het omliggend gebergte als de monding der rivier waren
te bestrijken, marcheerden de troepen landwaarts naar het
(2) Den 22" Januarjj viel een detachement van 14 man, ten geleide van den officier van gezondheid J. B. A. K. W O I F F , tusschen
Silang en Tjadé in eene hinderlaag des vjjands; de officier van gezondheid en 5 minderen werden gedood en 3 militairen gewond.
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westen op, met het plan zich aan gene zijde vanden liij Koero'ngRyah In zee loopenden bergrug wiet de anderekolonne
te vereenigen. .Nadat deze laatste op de baar aangewezen landingjplaats voorloopig twee eompagnien had achtergelaten
ter bezetting eener aldaar op terigten sterkte, marcheerde
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uitzending eener mobiele kolonne uit Kotta Radja noodig
maakte. Kene poging oni den vijand den 9" Maart met twee

eompagnien van het 3de bataillon en eene sectie berggeseiuit op de zuidelijk gelegen heuveltoppen te verrassen,
mislukte, doordien de voorzijde zijner stelling op dien

ook /.ij, doch in nagenoeg zuidelijke r i g t i n g , landwaarts
in. ()]i */t u u r afstandl van de kust werd het hivouak betrokken en van daar het omliggend terrein door patrouille!

heuvel te steil bleek om eene bestorming te wagen.
Gedurende de volgende dagen werden in onzen poet door

verken I. Twee coinnagnien waren inmiddels onder den

gelegen stellingen nog 3 man gedood en 17 gewond;

kapitein W . F. DB W'n.iu: naar het oosten opgerukt Om
de oonununicatie met de te Koerong Hyah gelande troepen
te verzekeren, met welke zij zich den 2!*" JanuarU vereenigden na eene kortstondige ontmoeting m e t den vijand,
waarbij 1 militair sneuvelde en 4 gewond werden. T e g e lijkertijd had eene verkenningspatrnuille de kampong Lamg a , welke den vorigen d a g nog door den vijand b e n t
was. verlaten gevonden, en daarheen begaven zich nu de
vereenigde kolonnea den volgenden d a g op marach. Bene
bezetting van twee eompagnien en eene sectie artillerie
werd er achtergelaten , en daarop de marsen in zuidwestelijke rigting voortgezet naar de kampong Lambada, welke
door den vijand verdedigd, werd, maar n a een kort gevecht,
dat ons 4 dooden en i) gewonden kostte, werd genomen;
12 stukken geschut en 3 schoeners vielen ons daarbij in
handen. Dok te Lambada werd eene bezetting (eene
compagnie infanterie niet eene sectie artillerie) achtergelaten, en vervolgens rukten de troepen, zonder den geringste» tegenstand te ondervinden, naar onzen post te Kadjoe
op. Hij eene verkenning, die van daar den 31*Januarij in
zuid-oostelijke rigting was ondernomen, had men een
belangrijken tegenstand ontmoet, en een verlies van 2
dooden en 11 gewonden geleden. Maar tevens had men de
noodige kennis van het terrein verkregen, en bevonden
dat dit voor troepenbewegingen zeer ongunstig was. Het
werd daarom thans door de ngeerende kolonnes, aan welke
alleen de verineestering der kuststreek ten taak gesteld
was, niet bezocht; zij keerden van Kadjoe naar Kotta
Baija t e r u g , met achterlating echter van het 12de bataillon,
dat den 2" Februari] n " R e e n naderen togt ter verkenning
der veroverde landstreek ondernam, welke ten gevolge had
dat de post te Lamga meer naar het strand werd verplaatst,
om beter in verband te komen met de beide andere bezette
p u n t e n : Lambada en Kwalla Lob. Den 4 n Februari] keerde
ook het 12de bataillon naar Kotta Radja terug.
Gedurende deze togten was de vijand tegenover onze
vroeger gevestigde linien tamelijk rustig gebleven. Alleen
Beloel-ZUld had den (in Februarij een aanval te doorstaan,
die ons 1 doode en 12 gewonden deed bekomen, onder
welke laatsten 1 officier. Naar aanleiding hiervan werd de
bezetting van dezen post uit Kotta Radja versterkt; doch
reeds den l l n Februarij kon zij tot hare normale sterkte
worden teruggebragt.
Zoo lang de straks beschreven operatien , die ten doel
ha lden om den vijand de gemeenschap met de zee onmogelijk te m a k e n , niet volbragt waren, kon niet toteenige
vermindering der krijgsmagt in Atjeh worden overgegaan.
Daarom waren er ook nog steeds de Maduresche barissans
(17 5 bataillon) aangehouden, maar in het begin van Februarij konden nu deze troepen, die reeds zoo lang op het
oorlogstooneel verwijld hadden, naar Java teruggevoerd
worden.
In liet laatst dier maand ondernam het 2de bataillon
infanterie niet eenige artillerie en genietroepen een togt
over land van Koerong Ryah naar Pedir, waarover hier
niet behoeft te worden uitgeweid, omdat er reeds het noodige van gezegd is op bladz. 8/9. Slechts zij aangeteekend
dat onverwijld na de aankomst der troepen in het vroegere
sultansgebied aan de Kwalla Segli, op de grens van Pedir
en Gighen , begonnen werd met de oprigting eener versterking , bestemd om onze hoofdvestiging in de onderhoorigheden ter noordkust te worden, en dat deze reeds den
l l n Maart door eene bezetting kon betrokken worden. De
overige troepen keerden per stoomschip naar Groot-Atjeh
t e r u g , waar middelerwijl (3 en 5 Maart) binnen onze uitgestrekte postenketen tot bevordering der veiligheid en tot
geruststelling der bevolking eenige militaire marsenen waren gemaakt door de I V Moekim, zonder dat daar echter
iets van den vijand bespeurd werd.
Beloel-zuid werd in de eerste dagen van Maart weer
herhaaldelijk bestookt, wat zelfs tot tweemalen toe de

het geweer- 00 gesohutvuur des vijands uit zijne hooger
maar den 12" .Maart rukten twee eompagnien van bet 3de
bataillon uit, die zich dwars door het begroeide terrein
een weg baanden, met goeden uitslag den heuvel BoekitAloe bestormden en daarna een p. in. 1000 voet hoog gelegen punt bereikten in den rug' van één der vijandelijke
positien , die thans spoedig verlaten werd. Tegen den avond
keerde de kolonne met 4 gekwetsten terug naar Beloel-

zuid , welks bezetting dienselfden avond nog versterkt werd
met de twee overige eompagnien van het regterhalf 3de
bataillon , ten einde den volgenden morgen in twee kolonnes uit te rukken om te trachten eene andere door den
vijand nog gehandhaafde positie (die in den nacht van 9
op 10 Maart verkend was geworden) bij verrassing te
nemen . hetgeen volkomen gelukte , zonder dat onzerzijds
eenig verlies geleden werd.
Se lert is in Groot-Atjeh niets meer voorgevallen wat in
de categorie der krijgsverrigtingen zou te rangschikken
zijn. Men vernam, zoo als reeds op bladz. (i is medegedeeld ,
dat de vijand, vooral na den val van Simpang Olim en
Tandjong Semantoh (oostkust) slechts weinig meer door
hulptroepen uit de kuststaten gesteund, door onze laatste
veroveringen in Groot-Atjeh meer en meer in zijne bewegingen verlamd, den strijd zeer moede werd , en dat
alleen nog enkele benden onder HAUIUB ABODX RACIIMAN

en hulptroepen uit Samalangan (noordkust) de vijandelijkheden voortzetten. Dat in deze omstandigheden de GouverneurGeneraal in Atjeh k w a m ; dat bij die gelegenheid het besluit genomen werd om onzerzijds verdere krijgsbewegingen,
behalve tegen de nog vijandige kuststaten, zooveel mogelijk
te vermijden; dat echter eene vermindering der troepenm a g t voor 's hands, zoolang de bedoelde kuststaten en
vooral .Samalangan nog niet tot onderwerping waren g e bragt, nog niet raadzaam werd geoordeeld; — dit alles
is reeds uitvoerig berigt in hoofdstuk C , § 3. Eveneens
il daar (bladz. 10) reeds melding gemaakt van de krijgsverrigtingen , die in April en Mei jl. ondernomen werden
tegen Loóng en Merbouw (Malaboeh) op de westkust en
tegen Langsar op de oostkust.
Hier moet nu nog slechts met een enkel woord over de
verpleging der troepen op het oorlogsterrein worden g e sproken. Ook in het afgeloopen jaar hadden zoowel de
militaire bezetting als de steeds in aantal toegenomen
vrije werklieden (1) en ook de dwangarbeiders met zware
ziekten , vooral ondermijnende koortsen, t e k a m p e n , die
niet alleen een aantal olFers eischten, maar vooral, doordien zij tot aanhoudende evacuatie van zieken en convalescenten aanleiding gaven, de gestadige aanvulling
van het personeel tot eene niet gemakkelijke taak voor
het legerbestuur maakten. Zoowel de in-dienst-stelling
van het ziekeutransportschip Graaf van Bylanüt (2) als de
oprigting van afzonderlijke hospitalen voor werklieden en
bannelingen te Pantei Perak en Gedab waren belangrijke
verbeteringen. De militairen werden verpleegd in de hos(1) Verg. noot 3 op bladz. 6.
(2) Dit stoomschip werd voor rekening dor Nederlandsen Indische
Stoomvaartmaatschappjj in Engeland gebouwd, speciaal met het
doel om als ziekentran9portschip te dienen. Het werd door de
Indische Regering tot dit einde ingehuurd, en vaart thans regelmatig tusschen Padang en Atjeh ter overbrenging van zieke militairen.
De zieke koelies en bannelingen worden aan boord der Simioro geëvacueerd, deels naar Padang, waar ten behoeve der eerstvernielden
een afzonderlijk hospitaal werd opgerigt, deels naar Java. In verband
met deze regeling werd de gelegenheid tot ziekenverpleging in het
gouvernement Sumatra's Westkust, behalve door de oprigting van
het zoo even genoemde hospitaal te Padang, nog aanzienlijk vermeerderd door uitbreiding der zieken-etablissementen te Kajoe-Tanam,
Fort de Koek en Payakombo (zie vorig verslag, bladz. 42 en 43).
In genoemd gewest kunnen thans 2200 zieken verpleegd worden.
Op Java werd het tijdelijk hospitaal te Malang opgeheven; de ziekenetablissementen te Batoe Toelis en Kampong Makasser bleven goede
diensten bewijzen.
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de aanbevolen constructie op palen te volgen, waar dit
slechts eenigszins mogelijk is.

italen te Blang-oe en in een speciaal te liunner opneming
estemd gebouw te Pantei Perak. Het voornemen heeft
Ebestaan
om te Panditi een geheel nieuw militair hospitaal

Ten gebruike bij liet transport langs de hierbedoelde
wegen waren in Januarij jl. te Padang een 30tal voertuigen (pedatti's) in aanmaak, die. als zij goed voldoen,
in grootere hoeveelheid zullen worden aangevoerd.
In de verpleging van — en in het toezigt op — de vooral
voor transportdiensten gebezigde dwangarbeiders werden
groote verbeteringen g e b r a g t , door de oprigting van bet
hospitaal te Kampong Gedah (zie boven), waar 4 doctors
djawa onder een officier van gezondheid werkzaam zijn ,
en door de indeeling dier lieden in afdeelingen, door gepensioneerde officieren gekommandeerd, welke maatregel
een naauwkeuriger administratief beheer mogelijk beeft
gemaakt en in de dagelijksche verzorging der dwangarbeiders meer orde heeft gebragt.
De voeding der troepen en van het verder personeel onderg i n g sinds de indiening van het vorig verslag geene wijzigingen van eenig belang. Het contract met de firma DE LANGE
& C°. aangegaan (zie vorig verslag, bladz. 43) wordt naar behooren nageleefd; algemeen wordt erkend dat op dit gebied
van regeringswege het mogelijke is gedaan en dat de
voeding niets te wenschen overlaat (1).
W a t de huisvesting der troepen betreft, werd in het
afgeloopen jaar mede veel gedaan. Zoowel van Java als uit
de Straits-Settlements werden een groot aantal houten barakken naar Groot-Atjeh overgebragt; maar de geneeskundige dienst bleef steeds aandringen op woningen van
een meer permanent karakter en vooral hoog uit den grond ,
op palen, gebouwd. De materialen, voor den bouw van
zoodanige woningen benoodigd, konden echter eerst aangevoerd worden nadat de transportmiddelen in behoorlijken
staat waren gebragt. Thans is tot regel aangenomen om

(1) Ook door den Engelschen surgeon-general A R C H E R , die in
de gelegenheid werd gesteld om iu de maand Jiiljj van het afgeloopen jaar den staat van zaken in Atjeh uit een sanitair oogpunt
op te nemen, werd de voeding der troepen ten zeerste geroemd in
een rapport dat hy aan den Gouverneur-Generaal indiende. Dat rapport is overigens in de meeste opzigten eensluidend met de verslagen
die vroeger door Nederlandsche geneeskundigen werden uitgebragt.

Een overzigt van de wijzigingen, die de formatie van

de bezettingstroepen onderging tot den 1» Maart 1877,

Inlanders.

wordt in bijlage G aangetroffen, terwijl voorts, in aansluiting aan de gegevens van 't vorig verslag (bijlage H)
betreffende de door het leger in Atjeh geleden verliezen ,
hier nog eenige cijfers volgen , die betrekking hebben op
het jaar 1870.

Europeanen.

te vestigen, maar bij nader onderzoek is gebleken dat eene
betere plaats daarvoor te vinden was op den regteroever
der Atjeh-rivier nabij Pantei Perak. Tijdens het verblijf van
den Gouverneur-Generaal in Atjeh werd dit punt definitief
gekozen voor don bouw van een groot hospitaal en werden
de noodige bevelen gegeven om den arbeid aldaar met
kraeht aan te vangen, waartoe de aanzienlijke verbetering e n , die in de transportmiddelen zijn gebragt, voorzeker
van groot nut zullen blijken te zijn.
Van die verbeteringen mag hier wel in het bijzonder
g e w a g gemaakt worden, daar zij, ongerekend haar grooten
invloed op den aanvoer van materialen voor dfn bouw
van logies, ten gevolge hadden dat do zware diensten,
die vooral van de bannelingen en ook van een deel der
koelies moesten gevergd worden, aanzienlijk verligt konden
worden. Behalve de spoorwegverbinding tussehen Oleh-leh
en Kotta Radja (zie bladz. b') is in dit opzigt ook de uitbreiding van het aantal pikolpaarden, dat thans 450 bed r a a g t , van groot g e w i g t , terwijl voorts de inspannende
arbeid, die ten koste is gelegd aan den aanleg en de verbetering van wegen tussehen de versehülende posten, de
beste vruchten heeft opgeleverd. Omstreeks het einde van
1876 waren voor voertuigen bruikbare wegen voltooid:
van Kotta Radja: langs Mendersah Poeti naar GetjielOleijloe, — naar Goenoengan, — langs Blang-oe naar Olehleh , met een zijtak van Blang-oe naar Poe-oe, Blang Tjoet
en Lamteboe, — langs Pantei Perak naar Lemboe en Lamprit, met een zijtak naar Berouw (de bekende Pedirdijk), —
voorts naar Langkroek, en van hier, door Lamara en Tiban,
naar Moesapi, — en langs Pekan-Atjeh, Panditi en Longbattah naar de verschillende posten der zuid-oosterlinie; —
verder van Pantei Perak naar Kotta Alam, en langs kampong Gedali naar kampong Djawa, — en eindelijk, in de
noord-oosterlinie, van Pekan Koerong Tjoet langs Tjadé
en Klieng naar Kadjoe. In aanleg waren n o g : wegen
van Lamprit naar Tongah en Lamjong, en van Pekan
Badak naar Boekit Seboen.
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Afrikanen.

Hijlagen C.

<
o

Het aantal in Atjeh behandelde
zieke militairen bedroeg. . . 11213 239 13837 25289
3
waaronder aan cholera. . . 339
193 535
en waarvan geëvacueerd . . 3994 50 3579 7623
Terwijl zijn overleden :
500

7

. . .

41

1

29

71

( te Padang. .
na evacuatie ?
( op Java. . .

139

1

131

271

30

58

Totaal overleden militairen.

708

9

693 1410

Voor alle diensten werden afgekeurd
Totaal verlies van 't leger.

148
856

6
15

173 327
866 1737

tijdens de evacuatie.

§ 5.

28

»

503 1010

Corpsen niet reytstreeks tot het leyer hehoorende.

Barissans.
Bij den aanvang van 1876 waren nog 3
bataillons barissans gemobiliseerd, waarvan 2'A in Atjeh,
daaronder begrepen 2V : compagnien van de barissan van
Pamakassan , die in de maand Maart derwaarts gedirigeerd
werden (zie vorig verslag, bladz. 47). Sedert werden de
barissans trapsgewijze op voet van vrede teruggebragt. In
Augustus 1876 keerde het 1ste bataillon (dat van Bangkallan) naar Madura t e r u g , en in Februari]' 1877 volgde
eerst het 2de bataillon (Sumanap) en daarna de tot het
3de bataillon behoord hebbende compagnien van P a m a kassan; de twee compagnien van Bangkallan en S u m a n a p ,
die mede tot laatstgenoemd bataillon hadden behoord en
op Java waren achtergelaten , waren reeds vroeger naar
Madura teruggekeerd.
De genoemde corpsen hebben ook nu weder goede diensten in Atjeh bewezen; over het algemeen mogt hun toestand , even als die van het op Madura gebleven gedeelte
der barissans , bevredigend genoemd worden.
De aanvulling der te velde zijnde afdeelingen g i n g nogtans met vele bezwaren gepaard, hoofdzakelijk een gevolg
van hare zamenstelling, die te wenschen overlaat. Eene
reorganisatie der barissans. ook met het oog op de bezwaren die zich bij de mobilisatie zoowel in 1873 als in 1875
voordeden, werd daarom door het legerbestuur ontworpen,
waarbij gelet werd op hetgeen te dier sake was verhandeld in eene conferentie door de betrokken civiele en militaire
autoriteiten met de panembahans van Madura en Sumanap
gehouden. Bij de zamenstelling van dat ontwerp, thans
in overweging bij de Indische Regering, werd tevens gerekend met de gebleken behoefte aan verbetering der
materieele positie van officieren en minderen der barissans
in vredestijd, zonder welke bet op den duur niet wel mogelijk zal zijn bij die corpsen steeds een voldoend aantal
geoefenden beschikbaar te houden.
In verband met het Indisch besluit van 15 Maart 1876,
n°. 11 {Indisch fttaatsblad n°. 72), waarbij o. a. de inkomsten
der inlandsehe officieren bij het leger n a l e r werden geregeld, zijn in het afgeloopen jaar ook de tracteinenten
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der 1ste en 2de luitenants van het gHlllolllllMenle grXfawlfal
der barissans verhoogd e n , te rekenen van 1 Januarij 1876,
gebragt op dezelfde bedragen , welke bij genoemd besluit
voor liunne inlandselie ranggenooten !)ij liet leger zijn
vastgesteld. Hij die gelegenheid werden ook de inkomsten
der hoofdofficieren en der kapiteins van de mobiele barissans
verbeterd door ze te verhoogen tot: f 525 's maands voor een
luitenant-kolonel, f 450 's maands voor een majoor en
f 260 's maands voor een kapitein.
Lryioeuen. Omtrent deze corpsen, wier formatie, uitrusting en oefening 06006 wijzigingen bebben ondergaan,
valt ook ditmaal niets bijzonders mede te deelen.
SchvtU'f'tji'ti. Vermits de toestand der schutterijen te
Cheribon, Pasoeroean, Haroekoe en Makasser niet aan de
te stellen eischen voldeed, werden maatregelen genomen
om daarin verbetering te brengen. Omtrent de schutterijcorpsen op de overige plaatsen luiden de berigten g u n s t i g ;
de oefeningen hadden Beregeld plaats, terwijl aan wapening
en uitrusting' de noodige zorg werd besteed.
In de schutterij-reglementen voor J a v a , P a d a n g , Makasser, Ternate en Timor werd eene aanvulling gebragt
ter voorziening in het geval dat de auditeur of wel de
secretaris van den krijgsraad ontbreekt; een lid van dien
raad wordt dan door den president als waarnemend auditeur
of secretaris aangewezen {Indisch Staatsblad 1876, n°. 132).

BARISSANS (a)

Euro-

2.]
[Nederl. (Oost-) Indie.]
Terwijl 68116 der coinpagnien van d e schutterij te Hatavia
mot bet achterlaadgeweer klein kaliber bewapend word,
g i n g men voort met de uitreiking van getrokken vuurwapenen aan de schutterscorpsen te Amboina en Menado,
zoodat thans alle schutterijen van het getrokken geweer
zijn voorzien.
Pradjoerits.
In enkele gewesten, met name in Probolinggo, Hezoeki, 1'asoeroean en Soerabaija, werden bij de
werving van pradjoerits nog bezwaren ondervonden. In
elk der beide eerstgemelde residentien was uit dien hoofde
de voorgenomen oprigting van een detachement ter hoofdplaats bij het eind van 1876 nog niet tot stand gekomen.
['IV I'robolinggo, waar de militaire bezetting den l n Mei
1876 werd ingetrokken , wordt in den dienst der pradjoerits
voorloopig voorzien door de aanstelling van eenige mandoers en wakers bij de landsgebouwen.j In de afdeelingen
Sidoardjo en Grissee (residentie Soerabaija) bleven de verhoogde handgelden bij eerste verbindtenis en bij reüngagenient tijdelijk gehandhaafd (zie vorig verslag, bladz. 47).
Over het algemeen wordt over den toestand der verschillende detachementen pradjoerits niet geklaagd. Het onderwijs in de verschillende exercitie- en dienstreglementen
was naar eisch geregeld.
Formatie en sterkte der in deze paragraaf
corpsen blijken uit het volgende overzigt:

LEGIOENEN' (J).

Euro-

EuroInlanders.

peanen.

SCHUTTERIJEN (c).

PRADJOERITS ( ƒ ) .

EuroInlanders.

Inlanders.
peanen.

bedoelde

peanen.

Inlanders.
peanen.

Ultimo 1875

14

2973

»

1307

onbepaald onbepaald

59

2119

1876

14

2973

»

1307

onbepaald onbepaald

59

2119

1875

13

2289

•

1308

(d) 4311

650

59

1983

1876

10

1953

>

1305

(«) 3660

687

57

1990

Formatie.

Sterkte,

.!

"

(a) Alleen in de residentie Madura. De barissans bestaan uit', infanterie, artillerie, pioniers en piekeniers (vergelijk noot o op blz. 4S
van het vorig verslag).
(i) In de residentien Soerakarta en Djokjokarta.| {Omtrent de wapens waaruit deze legioenen zjjn zamengesteld zie men het vorig
verslag, bladz. 48 noot b.
(r) De schutterijen op Java (te Batavia, Cheribon, Samarang, Soerabajja, Soerakarta, Djokjokarta en Pasoeroean) hadden op het
eind van 187G eene sterkte van 1952 man (1374 Europeanen en 578 inlanders), waarvan alleen te Batavia, Samarang en Soerabaija 1630.
Behalve te Padang, Makasser en op de hoofdplaatsen der residentien Menado, Ternate, Amboina en Timor vindt men in de residentie
Amboina nog schutterijen te Banda, Saparoea, Haroekoe, Hila en Boeroe.
(d) "Waaronder 44 man cavalerie (te Batavia).
(e) Waaronder 33 man cavalerie (te Batavia).
(/) Op 57 plaatsen van Java (verdeeld over 15 residentien) i'zjjn detachementen pradjoerits aanwezig. Bovendien moeten nog in 2
residentien detachementen worden opgerigt en wel te Probolinggo |en te (Bezoeki, te zaaien ter sterkte van 2 Europeanen en 82 inlanders.
(deze cijfers zijn in de opgegeven formatie begrepen).
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§ 6.

Koloniaal militair

invalidenhuu

op Bronbeek.

Zoowel door minderen toeloop van gegageerden die zich
ter Opneming aanmeldden als door grootere sterfte was het

^•etal verpleegden, ven 198 (1) op al December 1875, hij
het eind van 1870 gedaald tot 105 (2) en op 1 Julij jl.
tot 145. Toegelaten warden in 1875 7 1 , in 1870 48 en in
het eerste semester van 1877 17 oudgedienden; daarentegen
werden er in die tijdvakken achtereenvolgens 0 2 , 78 en 37
uit de sterkte afgevoerd, waarvan: wegens overlijden 10,
23 en 9 , wegens ontslag op eigen verzoek 4 8 , 51 en 25
en als ter zake van wangedrag uit het gesticht verwijderd
4 , 4 (Mi 3. De verpleegden waren weder allen geVvezen
militairen van de landmagt in Oost- en West-lndio (3),
en onder hen hevonden zich 5!), 48 en 41 gegradueerden.
Gewezen schepelingen of mariniers die deelgenomen badden
aan den oorlog tegen Atjeh (verg. vorig verslag, hladz. 48)
meldden zich niet ter opneming aan.
De dienst hij het gesticht, behalve die der officieren,
wordt uitsluitend waargenomen door beambten uit de verpleegden selven gekozen. Alleen de Ainetien van huismeester en van machinist maken hierop eene uitzondering.
Overigens wordende invaliden, naarmate hunner krachten,
bezig gehouden met landelijken arbeid, waartoe nog drie

vaste Doeren-arbeiden in dienst zijn.

De door de boerderij en daaraan verbonden veehouderij

in 1870 afgeworpen producten worden door den kommandant

van het gesticht berekend op eene waarde van f 5988,95
tegen f 0099,90 in 1875.
Het totaal der uitgaven voor het gesticht heeft in het
afgeloopen jaar bedragen f 07800 of daaromtrent (het juiste
cijfer kan nog niet worden opgegeven) (4); in mindering
der kosten komen echter de gagementen der verpleegden
die zij voor den duur hunner opneming aan het gesticht
hebben af te staan (5). Over 1870 werd aan gagementen
bij de inrigting ontvangen f 20209,52 5 . Over het geheele
jaar genomen waren in 1870 gemiddeld eiken dag 170 k
177 man iu verpleging, de beambten-invaliden daaronder
begrepen.
E.
§ 1.

Zcemagt.
Algemeen, bekeer.

Den 6 n April j l . werd de vice-admiraal F . L. GEERMNG
in zijne betrekking van kommandant der zeemagt en chef
van het departement der marine in Indie vervangen door
den vice-admiraal J. M. I. BBUTSL DE LA RIVIÈRE (0), laatstelijk directeur en kommandant der marine te Amsterdam.
In het afgeloopen najaar was de vlootvoogd gedurende
eenige weken van Batavia afwezig tot het doen eener
inspectiereis naar Tjilatjap, Soerabaija en S a m a r a n g , gedurende welken tijd de oudst aanwezende zeeoffficier te
Batavia belast was met de afdoening der loopende dienstzaken.
Omtrent eenige hoofdpunten , die tot oplossing moesten

(1) In 't vorig verslag, bladz. 48, werd ten onregte 187 opgegeven; ook een paar andere daar genoemde cijfers waren minder
juist en worden thans verbeterd opgenomen.
(2) Namelijk: 2 adjudant onderofficieren, 5 sergeanten-majoor,
23 mindere onderofficieren, 18 korporaals en 117 soldaten, tegen
respectievelijk 3, 6, 26, 24 en 136 op 31 December 18*75.
(3) Het getal opgenomonen, afkomstig van de landmagt in WestIndie, bedroeg op elk der opgegeven tijdstippen achtereenvolgens
23, 20 en 1».
(4) Het juiste bedrag der uitgaven over 1875 beliep f 68107.72*
(verg. vorig verslag, bladz. 48).
(5) De invaliden krijgen echter eenig zakgeld in handen.
(6) Voor die nieuwe bestemming aangewezen b(j Koninklijk
besluit dd. 17 December 1876, n". 29.

[Neder!. (Oost-) I n d i e ]
zijn gebragt alvorens ter zake van de reorganisatie van het

departement der marine door dit Indische Regering een
definitief plan kon worden voorgedragen, is in Mei jl. door
het Opperbestuur beslist. In beginsel is nu aangenomen:
1°. dat de leiding der bureaux, tot wier werkkring behooren de zaken van het personeel en van het materieel
der oorlogsmarine, niet meer in ééne hand zal berusten,
maar dat deze bureaux elk afzonderlijk zullen staan Onder

da leiding van een gedetacheerd lee-offleier, re^tstreeks
ondergeschikt aan het hoofd van liet departement; 2°. dat
de leiding der zaken van de gouvernementsmarine (d. i. van
de tweede afdeeling van het departement), evenxesr als het,
beheer der marine-etablissementen te Soerabaija en op Onr u s t , zal worden opgedragen aan personen voor vaar (als
burgerlijke ambtenaren) aan den Indisclien dienst verin inden (7) , doch zooveel mogelijk te kiezen uit het corps
zee-officieren; en 3". dat de hoofding-meur, adviseur voor
het vak van scheepsbouw, voortaan niet meer bij het departement zal geplaatst zijn, maar zijne stand plaats zal hebben
te Soerabaija, waar men rekent dat van zijne diensten meer
partij zal kunnen worden getrokken.

De inspecteur van stoomvaartdienst, blijkens 't vorig
verslag, DU. 4 8 , mede behoorende tot het vaste (burgerlijk)
personeel bij het departement der marine, moesl zich. behalve met het behandelen der tot zijn werkkring behoorende
zaken en met het uitbrengen van rapporten en adviezen,
gedurende het eerste jaar van zijn optreden hoofdzakelijk onledig houden met het bijeenbrengen en bewerken der bouwstoffen voor eene doeltreffende uitoefening van zijn dienst
benoodigd. Een afzonderlijk bureau werd door hem g e vormd, en daarbij werden alle bescheiden bijeengebragt en
geregistreerd, die betrekking hebben op de geschiedenis en
den toestand der aanwezige schepen en van hunne werktuigen en stoomketels, benevens op de werkkrachten en
hulpmiddelen zoowel van degouvernements-etablissernenten
als van de particuliere industrie.
Over de hervorming van het kaartendepöt bij het departement der marine in een eigenlijk hydrografisch bureau
. wordt lager gehandeld in § 5.
Het in 't vorig verslag bedoelde ontwerp-reglement, lietreffende het opleggen, onderhouden enz. der reserveschepen, is in Indie nog in nadere behandeling.
§ 2.
a.

Oorlofismarine.
Personeel.

Telde de oorlogsvloot bij het einde van 1875 eene b e manning van 2407 Europeanen (8) en 922 inlanders, verdeeld over 27 schepen, op 31 December 1870, toen een
gelijk aantal bodems in dienst waren, beliep de aanwezige
sterkte (verg. bijlage H) 2530 Europeanen en 103(5 inlanders , een en ander ongerekend het vaste personeel aan wal
(17 personen).
r"!In hoever deze cijfers overeenkomen met de formatie voor
de genoemde scheepsmagt, kan, afzonderlijk voor het Indisch
en voor het auxiliair eskader, blijken uit de volgende tabel.

(7) Vroeger werden deze betrekkingen vervuld door hoofdofficieren
van het Indisch sedentair zeewezen, maar sedert tot de geleidelijke
opheffing van dit vaste Indische personeel besloten werd (bij Indisch
Staatsblad 1868, n". 84, is bepaald dat nieuwe benoemingen lip het
Indisch sedentair zeewezen niet meer zouden plaats vindon), zijn
de betrekkingen van chef der gouvernementsmarine en van directeur
te Onrust reeds sedert langeren of korteron tijd vervuld geworden
door lijili'lijl; ftdettcheïrdr officieren der Nederlandsche marine. Nu
onlangs de laatste nog in functie gebleven titularis van het Indisch
sedentair zeewezen den dienst heeft verlaten, zal ook te Soerabaija
de betrekking van directeur van het marine-etablissement voorloopig,
in afwachting dat het nieuwe beginsel in uitvoering komt, nog overgaan op een tot de Nederlandsche marine bchoorcnd officier, daartoe
tijdelijk gedetacheerd.
(8) Hieronder uiet begrepen het detachement mariniers dat (geen
deel uitmakende van de bemanning der vloot) nog gedurende een
klein gedeelte van 1876 als eene afdeeling van het leger gebezigd
werd en toen naar Nederland terugkeerde (verg. vorig verslag,
bladz. 49 noot).

[«. 2.]
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31 December 1876.

1 Januarij 1876.

•

Op de in dienst
zijnde schepen
ZOUden, volgens
de formatie
hunner beman
ning , aanwezig
moeten zijn:

Aanwezige
sterkte.

Europe Inlan Europe
nen (a). ders (b). anen.

Op de in dienst
lijnde schepen
zouden, volgens
de formatie
hunner beman
n i n g , aanwezig
moeten zijn:

Inlan Europe Inlan
ders. anen («). ders (b).

Aanwezige
sterkte.

Europe Inlan
ders.
anen.

1663

648

1767

871

700

845

648
176

1750

164

751
171

1727

782

780

165

2445

812

2467

922

2572

824

2530

1036

1561

465

1438

460

1598

453

1451

435

299

155

309

525

202

65

270

163

190
54

492

299

154
54

151

53

286

127

450

254

286

127

436

346

2445

812

2467

922

2572

824

2530

1036

Van de opgegeven bemanningen behoorden tot
de rol der schepen:

elders gestationeerd of gebezigd voor diensten

voor speciale diensten bestemd (opnemingsvaar-

1

(a) Het getal Europesche vuurstokers is berekend volgens de voor Indie geldende formatie, dat is op de helft van de organieke sterkte.
Deze laatste heeft in den loop van 1876 cenige uitbreiding ondergaan. Van daar dat in bijlage II hierachter voor de meeste
schepen de formatie der Europesche bemanning eenigszins hooger is dan in de opgaven over 1875 (bijlage K van 't vorig verslag).
(») Hierbjj is niet gerekend op de 10 percent, die boven de formatie kunnen worden in dienst genomen, ten einde de inlandsche
schepelingen, die in de hospitalen moeten worden opgenomen, te kunnen vervangen of in andere zich voordoende behoeften aan
inlandsche schepelingen te kunnen voorzien (Indisch Staatsblad 1863, n». 116 a).
Tot aanvulling van het personeel der vloot (1) kwamen
in 't afgeloopen j a a r , deels per ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, deels met particuliere schepen, in
Indie aan 74 officieren en 540 minderen, terwijl het aantal
Europeanen, dat in Indie werd aangeworven , zich bepaalde
tot een 4tal schepelingen van de koopvaardijvloot (2). Daaren
tegen keerden, wegens liet eindigen van hun dienst, we
gens langdurig verblijf in Indie , wegens ziekte of om
andere redenen. 93 officieren en 704 minderen naar Neder
land terug. Onder deze cijfers zijn echter ook begrepen de
mariniers, bedoeld in noot 8 op de voorgaande bladz., zoodat
de sterkte op de vloot, wat bet Europeesch personeel betreft,
in 1876 niet verminderd is, maar zelfs bij het eind van
dat jaar nog 63 koppen meer bedroeg dan op 31 December
1875. Toch bestond nog een klein incompleet, daar de
formatie op 31 December jl. 127 koppen hooger was dan
bij het eind van 1875.
De werving van inlanders leverde in het afgeloopen jaar
g u n s t i g e uitkomsten op. Niet alleen was de bepaalde sterkte
(824 koppen tegen '812 op 31 December 1875) voltallig,
maar er bestond zelfs een overcompleet van circa 20 per
cent, zijnde ongeveer 16 per cent (of 130 koppen) meer
dan noodig wordt geacht om in voorkomende behoeften
■wegens ziekte als anderszins te kunnen voorzien. Zoo als
reeds in 't vorig verslag (bladz. 49) is aangeteekend , lag
het in de bedoeling dit extra-overcompleet op te voeren tot
150 m a n , en wel in verband met het aangenomen beginsel
om een deel der Europesche bemanningen door inlanders te

doen vervangen. Werden de inlandsche schepelingen tot dus
ver aan boord der oorlogschepen meer gebezigd als roeijers
eu dekvegers dan als matrozen, sedert eenigen tijd is men van
hunne oefening, voor zooveel de overige dienstverrigtingen
het toelieten , meer werk gaan maken . met dit gevolg, dat
nu reeds een aantal inlanders in staat geacht worden om
den dienst van Europeesch matroos 3de klasse te verrigten.
Hunne aanstelling als zoodanig, ter vervanging van een
gelijk getal Europeanen, wacht op het in werking treden
van het ontworpen nieuwe reglement voor het corps in
landsche schepelingen der oorlogsmarine, hetwelk in Februarij jl. door het Opperbestuur is goedgekeurd, en waarbij
in de dienstvoorwaarden , o. a. wat voeding, kleeding,
soldij, logies, opleiding en vooruitzigten op bevordering
betreft, al zoodanige verljeteringen zijn g e b r a g t , als ter
verkrijging van een beter gehalte van inlandsen personeel
worden noodig geacht. Intusschen is aan de bevelvoerende
officieren reeds sedert Julij 1876 de bevoegdheid toegekend
om door kleine premien de inlandsche schepelingen aan te
moedigen om zich voor den dienst der Europesche matrozen
te bekwamen.
Eene bij de Nederlandsche marine onlangs ingevoerde
verbetering in de middagschafting aan boord (verstrekking
van soepgroenten) zal ook op de schepen der Indische
militaire marine in toepassing komen.
De gezondheidstoestand op de verschillende oorlogsbodems
was in het afgeloopen jaar gunstig te noemen, vooral op
die gestationeerd in de wateren van Atjeh, alwaar, sedert
de dienst van eene stoombarkas en eenige sloepen op de
(1) De cjemitltielile sterkte van het personeel over het afgeloopen Atjeh-rivier was ingetrokken, het ziektecijfer belangrijk
afnam. Even als in 1875 vertoonde zich op geen enkelen
jaar, welke vroeger steeds plagt opgegeven te worden afzonderlijk
voor officieren en minderen, is ditmaal in 't geheel niet vermeld
bodem in die wateren de cholera. Daar waar deze ziekte
gevonden. Zie echter het staatje op bladz. 57.
voorkwam , voornamelijk onder eene te Soerahaija a a n g e 
komen equipage, verkreeg ze, dank zij de daartegen g e 
(2) Bovendien werden, op den voet als voor Europeanen be
nomen maatregelen, geen epidemisch karakter. Gevallen
paald, 7 inlanders als kok of hofmeester aangenomen.

Bijlagen C.
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van berri-berri kwamen voor on enkele buiten de wateren
van Atjeh gestationeerde oorlogschepen. Tot t e g e n g i n g
dezer ziekte onder de inlandsche schepelingen was het noodig
hun eene voeding te verstrekken nagenoeg gelijk aan die,
welke de Europesche bemanningen ontvangen. De mastte
ziektegevallen op de vloot waren weder endemische koortsen.
Het M t s ] lijders aan dysenterie was betrekkelijk g e r i n g ,

Gemiddelde
sterkte.
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terwijl de sterfteverhouding uiterst gunstig was Daaren
tegen was het aantal aangetasten door s_ypliilis vrij belang
rijk, vooral OOder de schepelingen die te Singapore en te
Soerabaija hadden vertoefd.
De bieronder volgende staat geeft een overzigt van het
aantal zieken en overledenen bij de y.eemagt In de laatste
twee, jaren, zoowel aan boord als in de hospitalen.

Percentsgewijze verhouding
der overledenen
Behandeld.

Overleden.
tot de
behandelden.

T IJ D V A K.

tot de sterkte.

Euro
Euro
In
In
In
Euro
In
Euro
In
Euro
peanen.
peanen.
landers.
landers.
landers.
peanen.
landers.
peanen. landers.
peanen.
1875.

(«)
*2 572

870

24

2 572

928 *2 330 *

915 *

23 *

0.84
1.83 * 0.93
1.77
*
0.98
*
0.89
* 2.02
* 2 58
24

2 776

922

2C92

821

32

17

2530

1036

2 484

949

27

19

903

2 849

16

1876.

2de

»

1.19
1.09

2.07

1.15

1.84

2

1.07

1.8

(o) De met een * gcteekende cijfers zjjn verbeterde opgaven.
(4) Hieronder ook de mariniers bedoeld op bladz. ö.r> noot 8.
b.

Materieel.

Sterkte en toestand. De zamenstelling van de oorlogsvloot
— in bijzonderheden aangewezen in bijlage H — onderging
gedurende het tijdvak, waarover dit verslag loopt, geene
belangrijke wijzigingen. Even als bij het einde van 1875,
bestond op 31 December 1876 de Indische militaire marine
uit 23 (1), het auxiliair eskader uit 4 in dienst zijnde bo
dems. Van d e . drie schepen, die op 31 December 1875
wegens belangrijke herstellingen tijdelijk buiten dienst
w a r e n , kwam er één (2) in den loop van 1876 weder in
g e b r u i k , waartegenover een ander om dezelfde reden
tijdelijk ontviel (Julij 1876). Het waren de raderstoomschepen 3de klasse Borneo en Timor, beide van het Indisch
eskader. De zamenstelling van het auxiliair eskader onder
g i n g in het afgeloopen jaar deze verandering, (lat het
schroefstoomschip 2de klasse Vice-admiraal Koopman in
A u g u s t u s voor verderen dienst werd afgekeurd, nadat in
Junij bij genoemd eskader was opgenomen het uit Neder
land aangekomen ramtorenschip Prins Hendrik der Xederlanden (3).
W a s het op 31 December 1876 in dienst zijnde materieel,
wat het aantal bodems betreft, in overeenstemming met de
normale sterkte, niet in allen deele was dit het geval met
de soort der schepen : bij het Indisch eskader waren van de
raderstoomschepen 4de klasse 2 minder, doch van de schroefstoomschepen 4de klasse 2 meer in dienst clan de formatie
aangeeft, terwijl het auxiliair eskader, in stede van uit 2
ramtorenschepen en 2 schroefstoomschepen 1ste klasse,
bestond uit 1 ramtorenschip en 3 schroefstoomschepen
(2 der 1ste en 1 der 2de klasse).

Hoewel de toestand van bet materieel der Indische mili
taire marine voor 's hands geene bezorgdheid behoeft te
verwekken, behoort toch rekening gehouden te worden
met de buitengewone slijtage van de stoomvloot, ten ge
volge van de drukke diensten, die daarvan in de wateren
van Atjeh aanhoudend geëischt werden; alleen tijdige aan
schaffing van nieuw materieel voor het voltallig houden
der reserve (4) en zooveel mogelijk tijdige voorziening in
de ontstaande gebreken kunnen daarin te gemoet komen.
goeden toestand van zync stoomketels, naar Soerabaija gedirigeerd
moeten worden , om er waarschijnlijk tot December te blijven. De
stoomketels, die vóór het vertrek van het schip uit Nederland waren
vernieuwd, zijn namelijk aan hunne bodems zoodanig lek geworden
dat herstelling dringend noodig werd, en deze kon niet geschieden
■onder de ketels uit het schip te nemen.

(4) Zoo als uit vorige verslagen blijken kan, is de reserve be
paald op | schroefstoomschepen 4de klasse, 1 raderstoonischip Me
of 3de klasse en 1 dito 4de klasse. Als reserve waren op 1 April jl.
aanwezig 2 raderstoomschepen 4de klasse: de in Indie ineengczette
nieuwe rivierstoomers Snlal; en Ornarniiij, vroeger geheeten (hvn.il II
en Celcbes I. (Sedert 1 Juny jl. is de flmm| te Soerabaija in dienst
gesteld, maar hier te lande is tot dus ver niet gebleken welk ■chip
zjj heeft vervangen.) Bovendien kunnen als reserveschepen in aan
merking komen de in reparatie, maar buiten dienst zijnde Tmtr
en Aionii' (respcctieveiyk raderstoomsehip 3de klasse en schroef
stoomschip 4de klasse). Deze twee laatste bodems znllen vóór het
einde van het loopende jaar weder beschikbaar zyn en dan kunnen
invallen in de plaats van het raderstoomtransportschip Snmthnija,
dat van nieuwe ketels moet worden voorzien, en van een der
schroefstoomschepen 4de klasse, type Katar, dat belangrykc her
stellingen behoeft.
Intussehen zal op de Timor, die geene kapitale herstellingen is
waardig geacht, niet lang meer kunnen gerekend worden; dit schip
ondergaat dan ook slechts de hoogst noodigo voorzieningen, ten
einde nog zoolang dienst te kunnen doen als de ketels het zullen
(1) Hieronder, even als vroeger, medegerekend de kanonneerboot
toelaten. Deze omstandigheid maakt het noodig op den aanbouw
als wachtschip dienst doende te Samarang, bemand uit de rol van
van een nieuw schip te rekenen, waarmede nog dit jaar een aan
het wachtschip te Soerabaija.
vang zal worden gemaakt. Daar echter schroefschepcn op den duur
goedkooper zijn en thans ook door de Indische Regering in vele
(2) De beide andere, namelijk het schroefstoomschip 4de klasse
Banda, behoorende tot het Indisch- en het schroefstoomschip 2de klasse opzigtcn doelmatiger worden geacht dan radcrschepen, schijnt het de
Walcri/eus, behoorende tot het auxiliair eskader, werden achtereen voorkeur te verdienen geen schip van het charter als de Timer in
aanbouw te doen nemen, maar de Indische militaire marine, althans
volgens in Januari) en Juny 1877 weder in gebruik genomen. Hiermede
vooreerst, uitsluitend aan te vullen met schroefstoomschepen 4de
ging zamen de tydeiyke buitendienststelling van twee in herstelling
klasse, waarvan het jongst gekozen type (bü den bouw der Samiirnini
genomen schepen van eerstgenoemd eskader: het schroefstoomschip
4de klasse Riouir en het raderstoomsehip 2de klasse llromo. (Over toegepast), biykens de reeds ingekomen rcisrapprjrten, uitstekend
voldoet.
verdere veranderingen in de zamenstelling der oorlogsmarine ge
Het afgekeurde wachtschip Ma Sptfk is niet meer in conscrvitie,
durende het eerste semester van 1877 wordt gehandeld in het vervolg
maar wordt gebezigd als magazijnschip by den Hchttorenbouw op
dezer paragraaf.)
Meindertsdroogte, en zal als zoodanig nog omstreeks één jaar kunnen
dienst doen.
(3) In Mei jl. is genoemd ramtorenschip wegens den minder
Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.
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Herstellingen geschieden beurtelings, 100 geregeld als zulks
met de eisehen vun den dienst is overeen te brengen ; daarbij
wordt als regel aangenomen, dat ijzeren schenen om de
zes, en houten schepen om de achttien maanden in een
droogdok worden nagezien, van welke gelegenheid dan
teren! wordt gebruik gemaakt om de noodige reparatien
te bewerkstelligen.
Van do schroefstooinscliGpen 4de klasse; zullen, behalve
de Bali, difl reeds in het voorjaar wenl afgekeurd, ver
moedelijk nog de Schouwen (1) en BoMmtltriMêrd in dit jaar
aan den dienst ontvallen (verg. vorig verslag, bladz. 51);
voor deze bodems zullen in de plaats komen de hier te
lande gebouwde nieuwe schepen van hetzelfde! charter:
Samaraug, Batavia en Makasser, waarvan heteeretereedi
den (>n Junij jl. te Batavia is aangekomen, na de reis om de
Knap te hebben g e m a a k t ; het tweede den 2.> April jl.
door het Suezkanaal derwaarts vertrokken is, met opdragt
om een of meer havens in de Perzische golf aan te doen;
terwijl het derde den lü n Junij is in dienst gesteld , om mede
door het Suezkanaal de reis naar lndie te aanvaarden (2).
In de behoefte aan raderstoomschepen 4de klasse zal naar
eisch kunnen worden voorzien. De Qeuarang is, zoo als ge
zegd , 1 Junij jl. te Soerabaija in dienst gesteld, de Sulaft is
aldaar nog in conservatie, terwijl de Soembiug en de Sindoro ,
mede in lndie ineengezet wordende, aanvankelijk geheeten
Cdebet II en 111 (3), in dit en het volgende jaar kunnen opge
leverd worden. Tegen dien tijd zal een der twee thans in
dienst zijnde schepen van dit charter, namelijk de Admiraal
Tan A'iusbergeu, wegens ouderdom aan den dienst ontvallen.
Van de bij bet auxiliair eskader ingedeelde schepen is
het BChroetatoomachip 2de klasse Citadel tan Antwerpen
(bestemd tot wachtschip te Atjeh) in Junij jl. bij het Indisch
eskader overgegaan. Bij eerstgenoemd eskader viel daarvoor
de Watergeus i n , zoo als hooger gezegd in diezelfde maand
na voleindigde reparatie weder in dienst gesteld. Het
schroefstoomschip 1ste klasse Curaeao vertrok, na te Soera
baija en te Singapore eenige voorzieningen te hebben onder
gaan , den 1» Junij jl. naar de Kaap de Goede Hoop, ter
verwisseling van equipages met het oefenings-eskader, en
zou van daar vermoedelijk tegen het eind van Julij naar
India terugkeeren.
Achtereenvolgens worden bij het in reparatie komen van
de 4de klasse schroefstoomscbepen (type Riouw) de beide
middelbare kanonnen a 30 6B door getrokken achterlaadkanonnen van 12 C.M. vervangen (4); bij dvBauda en de
lïioiuc heeft dit bereids plaats gehad. Ook zal de ailuitage
van de getrokken kanonnen h 1G c. M. volgens de nieuwste
wijzigingen worden ingerigt, hetgeen reeds aan boord van
de Borneo, Timor en Watergeus is geschied.
Stationeer ing. Ook gedurende het afgeloopen jaar bleef
het grootste gedeelte der bodems zoowel van het auxiliair
als van het Indisch eskader op de kusten van Atjeh gesta
tioneerd.
Het ramtorenschip Print Hendrik der Nederlanden maakte
na zijne aankomst in lndie eerst eene reis naar Celebes en
langs de kusten van Java en werd vervolgens voor eenigen
tijd naar Atjeh gezonden, terwijl de Curaeao, na eene reis
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door hot oostelijk gedeelte van den Archipel volbragt te
hebben, in de wateren van Celebes en onderhoorigheden
gestationeerd werd.
Overigens waren van de tot het Indisch eskader behoorende schepen, behalve de vier voor speciale diensten be
stemd (de drie wachtschepen en het opnemingsvaartuig)
gestationeerd : in de Westerafdeoling van Borneo, het raderstoomschip 4de klasse Onrust; in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, het raderstoomschip 4de klasse Admiraal tan A'iusbergeu; in de wateren van Celehes en
onderhoorigheden, het raderstoomschip 2de klasse Soerabaija
en het schroefstoomschip 4de klasse Bali; in de wateren
van Menado en de Molukken het schroefstoomschip 4de
klasse 1'outianak en in de laatste helft van verleden jaar
daarenboven nog het raderstoomschip 3de klasse Banka.
De overige stations bleven onbezet.
Van de voor den Indischen dienst bestemde 17 stoombarkassen waren, bij het einde van 1876, 7 in dienst in
de wateren van Atjeh, 1 toegevoegd aan het opnemingsvaartuig, 1 aan het wachtschip te Batavia en 6 in repa
ratie of conservatie, terwijl van de 2 andere (blijkens
't vorig verslag, blz. 5 2 , hier te lande in conservatie) in
November jl. 1 naar lndie werd uitgezonden ten gebruike
bij de wetenschappelijke expeditie, van wege het Aard
rijkskundig Genootschap in Midden-Sumatra ondernomen
(verg. blz. 18).
Overigens beschikte de Indische militaire marine nog
over 2 stoomsloepen, waarvan één in conservatie lag te
Soerabaija en één ter beschikking stond van den konimandant van het wachtschip aldaar.
Steenkolen. Ten behoeve van de zeemagt in lndie werden
aldaar gedurende 1876 van hier aangebragt 28 000 ton
Engelsche kolen, waarvan 12 000 ton te Atjeh en P e n a n g ,
12 200 ton te Soerabaija en Onrust, en het overige te
Makasser, Amboina en Ternate. Bovendien werd in de
behoefte nog voorzien door plaatselijken inkoop te Penang
(van waar 7600 ton naar Ldi en Gighen werden verzon
den), en leverde de aannemer, die de te Singapore komende
oorlogs- of gouvernenients-stoomschepen, zoomede de depots
in de resideutien Riouw en Sumatra's Oostkust van kolen
voorziet (5), ongeveer 3500 t o n , waarvan circa 2400 ton
verstrekt werden aan de schepen die Singapore bezochten.
De voorziening der overige depots geschiedde uit den
voorraad te Onrust, Soerabaija en Bandjermasin, van waar
respectievelijk 1400, 1170 en 4440 ton werden verscheept.
§ 3.

Gouvernementsmarine.
a.

Personeel.

De bemanning der 14 (6) gouvernements-stoomschepen
en van het administratief bij de gouvernementsmarine
ingedeelde stoomvaartuig Argus (bestemd voor de bebaken i n g , de kustverlichting en het loodswezen) bestond bij
den aanvang van 1877 uit 77 Europeanen en 482 inlanders,
terwijl de formatie (7) er vordert 90 en 529.
Op de twee overige administratief bij deze marine inge
deelde speciale vaartuigen (8), wier inlandsche bemanning
(1) De Schnuue», reeds toen voor actieven dienst niet langer
buiten het corps staat, was het bij de formatie bepaalde
geschikt geoordeeld, verving in Junij 1870 de (afgekeurde) Vimaantal Europeanen en inlanders (respectievelijk 3 en 21)
admiraal K-ii,j,niuii als wachtschip bij Poeloe Bras (Atjeh).
compleet.
(2) Uit laatste schip, als Suriname voor de Ncderlandsche marine
In het corps gezaghebbers en stuurlieden bestond een
op stapel gezet, is, met het oog op de dringende behoefte aan tjjdige
geringer incompleet dan in 1875, hoezeer slechts weinig
aanvulling van de Indische marine, nog tijdens den aanbouw afge
stuurlieden van hier werden uitgezonden en bovendien
staan aan het Departement van Koloniën. In stede daarvan is nu
voor de Ncderlandsche marine bestemd liet (derde) schroefstoomschip
4de klasse, tot welks aanbouw ten laste der begrooting van Neder
(5) Die aanneming liep met 1876 ten einde en is sedert niet
landsen lndie in 1876 besloten werd (verg. vorig verslag, bladz. 51). vernieuwd, daar de inschrijvingsprijzen by de in September 1876
gehouden uitbesteding (voor 1877 t/m 1881) te hoog zijn geacht.
(3) De aanduiding van schepen van hetzelfde type onder ï-clijke
Ba wijze van proef zal nu de aanschaffing voorloopig, naargelang
namen, met bijvoeging alleen van een cjjfcr ter onderscheiding, is
der
behoefte, geschieden door inkoop te Singapore, hetzij bijopen
geoordeeld ligtciyk tot verwarring te kunnen leiden. Daarom is het
bare
inschrijving, hetzfj onders'hands, ter beoordeeling van onzen
beter geacht aan elk der nieuwe schepen type Onrust en type Ctltbet consul-generaal
aldaar.
afzonderlijke namen te geven. Ten einde daarbij ■at zekere stelsel
(6)
2
meer
dan
blijkens 't vorig verslag aanwezig waren. Zie
matigheid te werk te gaan, is tot regel aangenomen (Augustus 1876)
om bjj de Indisehe militaire marine de radersehepen de namen van
daarover lager.
Indische vulkanen, en de schroefschepcn die van Indische plaatsen
(7) Zonder voor de inlanders te rekenen op de toegestane 10 V.
en eilanden te doen dragen. In verband hiermede heeft de Onrust I overcompleet.
hare vroegere benaming (eenvoudig Onrust) herkregen.
(8) De Bogor en het bebakeningsvaartuig, het ééne dienst doende
(4) Zie omtrent de verdere bewapening der schepen type Riomo tusschen Batavia en Onrust, het andere in de vaarwaters leidende
bladz. 50/51 van het vorig verslag.
naar de rcede van Batavia.
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twee stooinsohepen boven de formatie in dienst werden
gesteld. Deze uitkomst was hieraan te danken, dat onderscheidene in Indie aanwezige zeevarenden genegen werden
bevonden om lijdelijk als stuurman bij de gouvernementsmarine dienst ie doen; eenigen liunner zijn daarbij reeds
voor goed overgegaan.
Ten einde de zoodanigen in de aanschaffing hunner
uitrusting te gemoet te komen, is onlangs bepaald ( / « ditch Staatsblad 1877 n°. 35) dat /ij die zich in Indie, na i
afgelegd examen, TOOI den tijd van vijfjaren als stuurman

stoomschepen) (2). Het daarvoor in te leveren model zal
dan waarschijnlijk naderhand op de werven hier te lande
nagevolgd kunnen worden.
De 5 rivierstoomschepen, op welke niet lang meer te
rekenen schijnt, zijn de Sailoos, Tjinrana, Bennstt,
Kapoeas II en Barito; vermoedelijk zullen de beide eenten
nog dit jaar moeten uitvallen. Met het oog hierop zijn in

bij de gouvernementsmarine verbinden, voortaan eenegra-

reeds sedert 1 Januarij il. in dienst.
Van de 11 nieuwe kruishouten , die in 1875 nog waren aan
te schaffen (zie vorig verslag, bladz. 53), kwamen erin 1876
6 te water, terwijl de overige, zoo noodig, spoedig kunnen
volgen. In den aanvang van 1877 bestond de zeilvloot uit

tiiicatie zullen genieten, waarvan bet bedrag is vastgesteld
voor een 9den stuurman op f300 en voor een 2den stuurman
o]) f 4 5 0 , looala ook bij uitzending van hier wordt toegekend.
Intusschen zijn maatregelen in overweging om in de
toekomst zooveel mogelijk eene geregelde aanvulling van
het stuurmanspersoneel te verzekeren , door jongelieden bier
te lande speciaal voor de gouvernementsmarine in opleiding
te nemen en daartoe t e r e n ! praktisch bekwaam te maken.

Junij 1876 te Soerabaija op stapel gezet dé Sampit en de
Koelst, en in September de Berouw. De Singkawang, in
April 1875 op stapel gezet, is - 200alsboogergezegd —

47 gewapende en 11 advieabooten , d. i. 5 en 3 minder dan

het organiek getal. Benige der oudere vaartuigen zullen
in dit jaar waarschijnlijk moeten worden afgekeurd.
Stationeering.
Uit de reeds aangehaalde bijlage J blijkt,
dat van de kruisbooten in het begin van 1877 in station
Wat dit laatste betreft, is reeds gebleken dat te rekenen ' waren 10 om J a v a , 43 in de buitenbezittingen en 5 in de
valt op medewerking van bet Departement van Marine.
wateren van Atjeh , welke laatsten , even als eene tijdelijke
Het incompleet bij het corps inlandsche schepelingen
versterking van 2 voor Biouw en 1 voor Bumatra's < tostis gedeeltelijk hieraan toe te schrijven, dat van een vrij ; k u s t , aan de overige stations moesten worden onttrokken.
groot aantal manschappen de dienstverhindtenis kwam te I
Onder de in de wateren van Atjeh gestationeerde stoomeindigen en bij de meesten geen lust bestond om deze te verschepen bevonden zich , even als in 1875, de Stalt en de
nieuwen. Overigens bleef, even als vroeger, vooral het aanBont (verg. § 6 van dit hoofdstuk). Gedurende een halfwerven voor de hoogere graden moeijelijkheden opleveren.
jaar was daar ook de Barito aanwezig om eerst de Boni
De bemanning der gewapende en advieabooten was steeds ', en daarna de Stak af te lossen , toen deze bodems te
voltallig, behalve op de vaartuigen die in de wateren van .
Singapore eenige voorzieningen ondergingen. Daarop beAtjeh gestationeerd waren.
trok de Barito het station Palembang. Ten dienste van
De gezondheidstoestand, zoo op de stoomvloot als opde
de krijgsverrigtingen ter oostkust van Atjeh werd verder
zeilflotille, kon in 1876 over het algemeen gunstig g e - :
n o g in September de Tjinrana uit de wateren der Lamnoemd worden.

pongsche districten opgeroepen , in plaats waarvan het

b.

Materieel.

Sterkte en toestand. Van de 14 stoomschepen voor den
dienst der gouvernementsmarine bestemd en alle in bijzonderheden beschreven in bijlage J , is de Tagal op 1 November
1876 en de Singkawang (aanvankelijk Bogor / / g e h e e t e n ) (1)
op 1 Januari] 1877 in dienst g-esteld. De twaalf overige
zijn, even als de speciale vaartuigen die slechts adniinistratief tot de gouvernementsmarine behooren, steeds voor
den dienst beschikbaar geweest. Alleen kwamen de Anjer
en de Argus in December 1876 te Soerabaija in reparatie,
de eerste om eenige kleine voorzieningen te ondergaan,de
tweede om van stoomketel te verwisselen. Bovendien werd
het gewone onderhoud (in dokken) aan de ijzeren stoomschepen volbragt en ondergingen de Boni en de Siak te
Singapore en de Bot/or te Onrust de noodige voorzieningen.
Behalve de zeven in het vorig verslag (blz. 5 3 , noot 4)
genoemde gouvernements-stoomschepen, zal waarschijnlijk
ook de Hertog Bernard binnen betrekkelijk korten tijd aan
den dienst ontvallen. Van dit achttal behooren er 3 (de
Dassoon, Hertog Bernard en Telegraaf) tot de categorie
der zeestoomschepen. De beide eersten zullen vermoedelijk
in dit en het volgende jaar moeten worden afgekeurd. Nevens de reeds in dienst gestelde Tagal zal dan kunnen
invallen de Temate, die reeds in Junij 1876 te Soerabaija
te water gelaten en thans zoo goed als geheel afgebouwd
is. Beide zijn houten raderschepen , even als de Dassoon en
Telegraaf. Het wordt wenschelijk geacht de verder voor de
gouven.ementsmarine aan te schaffen zeestoomschepen in
Europa te doen bouwen, zoowel om de taak der marineinrigtingen in Indie te verligten, als ter bespoediging van
de oplevering. Overeenkomstig een in Indie geopperd denkbeeld is men thans in onderhandeling met een der voornaamste Iingelsche scheepsbouwmeesters nopens den bouw
van de beide eerst te bestellen schepen (composite schroef-

I

j
!
j
'
j
I
j

i
;

(1) Ook de nieuwe stoomschepen der gouvernementsmarine zullen
voortaan door afzonderlijke namen worden onderscheiden (verg.
noot 3 op bladz. 58). Voor de raderstooinschepen, die meer bepaald
bestemd zjjn voor den dienst op de rivieren, zullen de namen van
Indische rivieren worden gekozen, terwijl de schroefstoomsehepcn
(de soort geëigend om zee te bouwen) met de namen van vlugge
vogels zullen worden aangeduid. Aan drie nog in aanbouw zjjndo
raderschepen van het type llnijor zijn de namen Sampit, Koelet en
llrrouv gegeven.

residentievaartuig Bogor daar tijdelijk in station kwam (3),
hoofdzakelijk voor het overbrengen van telegrammen tussclien Telok Betongen Anjer, wegens storing in den kabel.
In het begin van 1877 is het station voor goed bezet door
het nieuwe stoomschip S&UfMawttuq, tevens bestemd om
n u en dan ter beschikking te zijn van den resident van
B a n t a m , zou lang de voor dezen aangewezen adviesboot
nog in de residentie Riouw benoodigd is. De Draalt, en
de Telegraaf hielden respectievelijk de stations Bumatra's
Oostkust en Riouw bezet. Ofschoon tevens bestemd voor
den dienst in de residentie B a n k s , kon evenwel de Telegraaf
in het afgeloopen jaar daarvoor niet worden gemist. Échter
was dit stoomschip ruim een maand lang ter beschikkingvan den resident van Palembang , die daarmede- eene reis
deed naar Djambi, toen het stoomschip voor P a l e m b a n g ,
de Barito . nog in de wateren van Atjeh vertoefde. De
resident van Banka heeft daarentegen eenigen tijd de beschikking gehad over de Argus (4), anders bestemd voor
den dienst der kustverlichting enz., welk stoomschip nok
ten behoeve van het station Palembang eenige reizen deed.
De stoomschepen A'ajtoeas II en Benuett deden steeds
dienst ter westkust van Borneo en de Dassoon en Sailoos
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. De Hertog
Bernard kwam te Makasser in station en deed aldaar
tijdelijk oorlogsdiensten , in verband met de operatiet] tegen
KJUKNG BONTO BONTO (verg. § 6 van dit hoofdstuk). De
Anjer bleef in station te Amboina tot November, deed toen
eene dienstreis in de residentie Timor en betrok daarop het
station Menado, na vooraf te Soerabaija eenige voorzieningen
te hebben ondergaan. Het nieuwe stoomschip Tagal werd in
de wateren der Molukken gestationeerd, maar deed eerst
(December—Januarij) eene dienstreis in de residentie Timor.
(2) Ter vervanging van de lhrlnq Buamd en later ook van de
Drank, tot dus ver — buiten het speciale stoomvaartuig 4lfM — de
beide eenige (ijzeren) s<7i;w/stoomschepen der gouvernementsmarine.
(3) In den dienst van laatstgenoemd stoomschip (bestemd voor
de gemeenschap tusschcn Batavia en Onrust en tijdelijk ook gebezigd
voor reizen naar het licht-etablissenient op het eiland Noordwaehter)
werd zoolang door een ingehuurd particulier stoomschip voorzien.
(4) Ter tijdelijke vervanging van de /tr;;«« moest een particulier
stoomscheepje worden ingehuurd, waarmede ook dienstreizen vcrrigt werden door den chef der gouvernementsmarine en den onderinspecteur van de bebakening, de kustverlichting en het loodswezen.
Deze tijdelijke maatregel werd in den aanvang van 1877 nog bestendigd,
omdat de Argus te Soerabajja van stoomketel moest verwisselen.

[5.

60

Koloniaal verslag van 187
—

—

i

—

—

§ 4

^

—

—

—

Mar'tt'fiur

^

—

^

—

■

—

2.]
[Nederl. (Oost-) Indie.]

—

lnrigtingen.

In de organieke indeeling der ambtenaren voor het vak
van scheepsbouw in India kwam dit jaar cenige veran
dering, doordien liij liet inarine-etalilisseinent te Soerabaija
een vijfde ingenieur (1) werd in dienst gesteld, terwijl
daarentegen liet getal dezer ambtenaren op Onrust van
twee werd teruggebragt tot één (Indisch Staatsblad 1877
n". 1). Bovendien werd de formatie van bet corps uitge
breid mat tw«e adspirant-ingenieurs (Indisch
Staatsblad
1877, n°. 61), die echter organiek niet bij eenig bepaald
etablissement zijn ingedeeld. Slechts één dier adspirantsplaatsen is tot nog toe (sedert Maart jl.) vervuld (2). Op
bladz. 55 is reeds g e w a g gemaakt van het voornemen om
den hoofdingenieur-adviseur, die thans bij het departement
te Batavia is geplaatst, voortaan te Soerabaija verblijf te
doen houden, waar hij ten meesten nutte van den dienst
in voortdurende aanraking kan zijn met den hoofdinge
nieur bij het marine-etablissement aldaar. Sedert liet vertrek
in Maart jl. van een der ingenieurs met buitenlandsch
verlof is het in India beschikbaar ingenieurs-personeel
voor bet vak van scheepsbouw werkzaam gesteld als volgt:
1 hoofdingenieur-adviseur voorloopig nog te Batavia, —
1 hoofdingenieur, 2 ingenieurs en 1 adspirant-ingenieur
bij het marine-etablissement te Soerabaija, — 1 ingenieur
bij het etablissement op Onrust, — en 1 ingenieur bij de
exploitatie van het bosch van Parengan (Rembang).
Over de toekomstige vervulling der betrekkingen van
directeur bij de twee genoemde marine-etablissementen is
reeds het noodige gezegd op bladz. 55.
Ten einde bij de maritieme inrigtingen tot eene betere
administratie van den houtvoorraad te geraken, werden
op het beheer en de verantwoording daarvan, bij een In
disch l>esluit van 14 Julij 1876, nieuwe bepalingen vast
gesteld, om met 1 Januarij 1877 in werking te treden.
Marine-etablissement te Soerabaija. Niettegenstaande in
het afgeloopen jaar onderscheidene schepen zoowel van de
militaire als van de gouvernementsmarine voor reparatien
van minder grotten omvang weder meermalen gebruik
maakten van de particuliere werven en dokken te Singa
pore, bleef het marine-etablissement te Soerabaija steeds
ruimschoots van werkorders voorzien. Herstellingen aan
ijzeren of coinposite-schepen konden evenwel niet met den
noodigen spoed worden verrigt, voor een groot deel wegens
gebrek aan de noodige hulpmiddelen. Door uitbreiding der
sme.ierij is echter eene gewensehte verbetering verkregen.
In de ketelmakerij werd, door de aanwending van stoom
k r a c h t , veel handenarbeid bespaard en tevens veel ruimte
gewonnen. Bene nieuwe stoomhoutzagerij hoopt men nog
in dit jaar te zien tot stand komen. Overigens werden
de verschillende werkplaatsen, vooral die voor de houtbereiding, naar omstandigheden gewijzigd en verbeterd door
het aanbrengen van uit Europa ontboden werktuigen.
Het in aanbouw zijnde magazijn voor oorlogsbehoeften
nadert zijne voltooijing.
De voornaamste in het afgeloopen jaar uitgevoerde wer
ken bestonden i n :
het aftimmeren van : 1 ijzeren stoomschip voor de I n 
dische militaire marine (de Si/tdoro, bij de fabriek voor
marine en stoomwezen ineengezet);
het op stapel zetten van 3 houten gouvernements-stoomschepen (Sumpit, Koetei en Berouw), 1 adviesboot voorde
hydrogralie, 6 gewapende adviesbooten en 2 loodsbooteu;
het verngten van min of meer belangrijke herstellingen
a a n : 14 stoomschepen, 8kleinegouvernementsvaartuigen,
1 ijzeren droogdok en 3 stoombaggermolens;
het keuren van 1 schroefstoomschip 2de klasse (Viceadmiraal Koopman), dat geene herstelling meer waardig
bleek, zoomede van 2 loodsbooten, beide mede afgekeurd;
(1) Van deze vjjf ingenieurs bezit er één den rang van hoofd
ingenieur.
(2) Van de twee candidaten die blijkens 't vorig verslag, bladz. 54,
hier te lande in opleiding waren, heeft slechts één — en wel eerst
dit jaar — het examen voor scheepsbouwkundig ingenieur afgelegd.
Er zal nu naar eene gelegenheid moeten worden omgezien om hem,
vóór zjjne uitzending, nog vooraf de noodige praktische kennis te
laten opdoen.

het te water laten en verder voor den dienst gereed
maken van 2 houten gouvernements-stooinschepen (Teruute
en Siiujkairnuii) en 6 gewapende adviesvaartuigen.
Voortgegaan werd: ïiict het aftimmeren on verder voor
den dienst gereed maken van 3 ijzeren stoomschepen voor
de Indische militaire marine (Salak, Oeuaramj en Soembiny) ;
met het afbouwen van 3 houten gouverncmcnts-stoomschepen (Tuijal, Si/ti/Aawaui/ en Teruale), 5 adviesbooten en 1
loodsboot; met het aanbouwen van 39 sloepen en andere
ligte vaartuigen; en eindelijk met het gereed maken van
houtwerk zoowel voor te Atjeh op te rigten kazernes als
voor het in aanbouw zijnde observatorium te Batavia.
Het houten droogdok (3) dat reeds in verouderden staat
verkeert, en vermoedelijk geene groote herstelling meer
waard zal wezen, was in 1876 gedurende 265 dokdagen
bezet, waarvan 27 ten behoeve van particuliere schepen.
Particulieren werden slechts dan toegelaten om van het
dok, zoomede van den kielligter en van de ketelpont gebruik
te maken, wanneer over geene hulpmiddelen buiten de
landsinrigtingen kon worden beschikt.
Het ijzeren spoor over het geheele etablissement bewesten het bassin werd voltooid; het loopt nu langs de ver
schillende werkplaatsen en magazijnen met zijtakken langs
de Kalimas.
De magazijnsvoorraad gaf in het afgeloopen jaar geene
aanleiding tot bijzondere bemerkingen; slechts deed zich
nog altijd behoefte gevoelen aan djatihout van lange afme
t i n g , in den aankoop waarvan men niet in genoegzame
mate slaagde. De aanschaffing zou in dit jaar op nieuw
worden beproefd, voor zooveel dit nog noodig zou blijken
met het oog op de steeds vermeerderende productie .der
voor de marine ondernomen boschexploitatie van Parengan.
Het blijkt dat met de thans gebezigde baggermiddelen
de verondieping van den toegang tot het bassin niet vol
doende is tegen te gaan. In het laatst van 1876 is de
Indische Regering tot het besluit gekomen, dat eene u i t 
bouwing der hoofden van het bassin (waarvan de kosten
geraamd worden op f 143 220) onvermijdelijk is en dat
voorts een krachtiger stoombaggermolen zal moeten worden
gebezigd.
De ontworpen plannen tot uitbreiding van het etablis
sement , ten einde ruimere gelegenheid te verkrijgen tot
het repareeren van de ijzeren en composite-schepen der zeemagt (verg. vorig verslag, bladz. 54), zijn in Indie nog
in behandeling. Do vraag is gerezen, of bij die plannen,
welke ver strekkende financieele gevolgen zouden hebben,
wel genoegzaam rekening is gehouden met de particuliere
hulpmiddelen zoo op Java zelf als te Singapore. Voorts is
het wenschelijk geacht te onderzoeken of niet, even als
te Pontianak en Bandjermasin (verg. bladz, 63), op meer
plaatsen in de buiten bezittingen eene gelegenheid zou te
vinden zijn om met weinig kosten bruikbare dokken te
maken; hetgeen ten gevolge zou hebben dat de daar ge
stationeerde oorlogs- en gouvernements-stoomschepen niet
zoo dikwijls naar Java zouden behoeven op te komen en
dat dus de werkzaamheden bij de etablissementen op Java
zouden verminderen.
Over gebrek aan werklieden viel ook in het afgeloopen
jaar niet te klagen; hun gehalte liet echter te wenschen
over. De goede gelegenheid , die voor bekwame werklieden
bestaat, om zoowel bij de staatsspoorwegen en bij de
andere gouvernements-instellingen te Soerabaija, als bij
de particuliere industrie een ruim daggeld te verdienen,
is daarvan grootendeels de oorzaak. Het beste middel om
het opvoeren der loonen niet te overdrijven , wordt gevonden
in het zooveel mogelijk uitbesteden van werk, hetgeen
dan ook voortdurend plaats heeft. Voor aangenomen werken
werd in het afgeloopen jaar f 99 874 betaald, tegen f 123 488
in 1875 en f 103 756 in 1874.
Dooreengenomen waren dagelijks 1777 man te w e r k ,
die gemiddeld f 0,61 5 daags verdienden. In 1875 waren
die gemiddelden 1669 man en f 0,60 daggeld.
De hier volgende staat bevat eenige algemeene opgaven
betreffende de bedrijvigheid bij het etablissement in de laatste
vijf jaren.

(3) Het grootste der beide houten dokken, waarover het Gou
vernement beschikt, doet thans tijdelijk dienst te Onrust (verg.
bladz. 61).

Ityiagun C.
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Aantal eerrJgto
dagdtantton
JABBN.

door

door

ambacbte,. ,
heden.

koelies.

Uitbetaalde

Qelda waarde

arbeid ■-

der verwerkte

loonen. (a)

materialen.

1872 . . .

373 815

45 069

f 216 942

p.m. f 431 150

1873 . . .

497 216

83 357

420 339

597 380

A A N M E R K I N U B N.

(«)

Van het uitgetrokken
uitlietaald:

voor werkzaamheden
op taak:
1872

1874 . . .

507 162

106 425

499 595

639 328

1875 . . .

572201

115 283

461302

609 919

1876 . . .

578 136

94 893

463 023

549 401

De gezondheidstoestand was in het afgeloopen jair minder
gunstig dan in 1875, hetgeen voornamelijk scheen toe te
schrijven aan nadeelige invloeden zoowel van de weersgesteldheid (langdurige droogte) als van het omwerken van
den grond , voor het leggen der fundeeringen van de nieuwe
fabriek.
De ontworpen reorganisatie van het politie-personeel
der werf (aan het hoofd waarvan thans een zee-officier
met den titel van onder-equipagemeester is geplaatst) kwam
in den aanvang dezes jaars tot uitvoering. Ook voor eene
goede uitwendige bewaking van het etablissement zijn de
noodige voorzieningen getroffen. (Zie nopens een en ander
Indisch Staatsblad 1877 n°. 1.)
Met de werkzaamheden voor den bouw eener nieuwe
fabriek voor de marine en het stoomwezen bij het etablissement werd , naarmate de beschikbare werkkrachten zulks
toelieten, zooveel doenlijk voortgang gemaakt. Ter besparing van handenarbeid wordt getracht bij den bouw en
bij de toebereiding der materialen zooveel mogelijk machinale beweegkracht toe te passen.
Marine-etablissement op Onrust. Als hulpwerf en hulpatelier kon deze inrigting in het afgeloopen jaar zonder
tezwaar aan de daaraan gestelde eisenen beantwoorden.
Daar ook bij de Indische zeemagt het houten materieel
meer en meer door ijzeren schepen vervangen wordt, is
het technisch personeel voor de houtbewerking bij het
etablissement ingekrompen en dat voor ijzerbewerking
uitgebreid (Indisch Staatsblad 1877, n°. 1). In verband
daarmede is — zoo als hooger gezegd — in de nieuwe formatie gerekend op slechts één ingenieur voor het vak van
scheepsbouw, doch tevens op een ingenieur (bij voorkeur
een gewezen officier-machinist) bestemd om aan het hoofd
te staan van het werktuigkundig atelier. De bevoegdheid
van den directeur tot het opleggen van administratieve
straffen aan het vaste personeel is onlangs op gelijken voet
geregeld als bepaald was voor het etablissement te Soerabaija (Indisch Staatsblad 1876, n°. 300). Over de opdragt
van politieregtsmagt aan den directeur zie men hoofdstuk F § 4.
Herstellingen werden in het afgeloopen jaar verrigt:
4ian 2 stoomschepen der militaire marine en aan 4 van de
gouvernementsmarine, aan het recherche-vaartuig van
Batavia, het bebakeningsvaartuig aldaar, het lichtschip
van Lucipara en aan verschillende kleine gouvernementsvaartuigen , terwijl tevens 3 particuliere zeil- en 2 parti-

bedrag wegens arbeidsloonen

f

48 638

is

voor overwerk:
f

2147

1873

106 957

2334

1874

112 856

7101

1875

127 562

6912

1876

111090

4505

culiere stoomschepen vernieuwingen bij het etablissement
ondergingen. Voorts werden eenige stoombarkassen g e repareerd en 29 sloepen of andere ligte vaartuigen aangebouwd. Verder leverde het etablissement een groot aantal
stellingen voor de marinemagazijnen te Batavia, benevens
verschillende artikelen voor het departement van oorlog
en voor den dienst der bebakening en kustverlichting.
Voorstellen zijn in Indie in behandeling tot uitbreiding
van het atelier en tot oprigting zoowel van eene ketel makerij
als van eene gieterij. Het ijzeren droogdok bleef nog te
Soerabaija in reparatie , doch zou waarschijnlijk in de eerste
helft van 1877 gereed komen. In plaats daarvan was
tijdelijk te Onrust in gebruik het groote houten dok van
Soerabaija. Daarvan werd gebruik gemaakt door 12 gouvrrnements- en 12 particuliere stoom- of zeilschepen.
De levering der zamenstellende deelen voor een tweede
ijzeren droogdok voor Onrust is in November jl. hier te
lande uitbesteed. en gegund aan de Koninklijke fabriek
voor stoom- en andere werktuigen te Amsterdam , wier
inschrijving (f 781 000) van de ingekomen geldige aanbiedingen de laagste was. Omtrent het denkbeeld om de
latere ineenzetting in Indie insgelijks door particulieren
te doen geschieden en daarvoor zoo hier als daar te lande
mededinging uit te lokken , is met het Indisch Bestuur
in overleg getreden (1). Het dok moet in December 1878
ter verzending gereed zijn.
Het bezwaar, dat bij opvoering der werkkrachten op
Onrust het gehalte der werklieden — die bij het etablissement door de tusschenkomst van een aannemer worden
verkregen (verg. vorig verslag, bladz. 55) — veel te wenschen overlaat, werd in het afgeloopen jaar minder gevoeld,
doordien, wegens het betrekkelijk klein aantal schepen
dat in reparatie kwam , de behoefte aan werklieden beperkt was.
Het aantal der gebezigde arbeiders en het geldelijk bedrag der uitbetaalde arbeidsloonen en verwerkte materialen
gedurende de laatste vijf jaren blijken uit den volgenden
staat.
(1) Aan de iueenzetting van het in 't laatst van 1864 uitgezonden
ijzeren dok is men b[) de gouvernements-inrigtingen te Soerabajja
ruim vier jaren bezig geweest, waarvoor is uitgegeven omstreeks
f 450000. De aanmaak werd destijds hier te lande aangenomen voir
f 366685. Het bewuste dok was 90 meters lang en (buitenwerk*)
24 wyd; het nu in aanbouw zjjnde zal eene lengte hebben van 100
meters en eene wydte (op den binnenkant der buitenplaten) van
27 meters.
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AANTAL VKKIUOTK I)A(i DIENSTEN

JAREN.

door
vrije werklieden.
ambachts
lieden.
(«)

door
dwangarbeiders.

UIT11KTAAI.DK AKBEIDSI.OONEN.

Geldswan rdig
Aan
bedrag (Ier
diensten
vrije
van
koelies. werklieden. dwangarbeiders.

Geldswaarde

Totaal.

amamkoelies. bachts- koelies. baobtslieden.
Ued'en.

1872

32 585

410

40 510

11543

73101

11953

1873

30 030

5 553

35 872

8 314

71 902

13 867 (c) 107 326

1874

42 521

3 369

27 767

4 466

70 288

7 835

40 900

275

25143

4 423

»

28 590

6 672

f

93 470

9)

der
verwerkte
materialen.

63168

f 156 638

f 118 069

48 667

155 993

137 119

113 335

29 919

143 254

138 796

66 043

4 698 (d) 102 565

26 071

128 636

120 375

61425

6 672

30 602

116 32,)

121 551

85 718

f

Totaal.

(a) De vrjje werklieden zjjn meest Chinezen, door tusschenkonist van een aannemer in dienst gesteld.
(6) De overwerkgelden gedurende 1872—1870 bedroegen achtereenvolgens l' 704, f 1228, f 1234, f 593 en f 340.
(c) Hieronder f 16 473 wegens betaalde koelieloonen voor het laden en lossen van steenkolen welk werk anders door dwangarbeiders
eschiedt.
(</) Hieronder f 17 869 als boven.
De gezondheidstoestand gedurende 1876 was over het
algemeen g u n s t i g ; alleen onder de dwangarbeiders (1) had
men veel te kampen met berri-berri, waartegen buitengewone maatregelen werden genomen, vooral wat de
voeding aangaat. Het aantal overledenen bedroeg 61 tegen
113 in 1875. Voor het eerst werd in 1876 de vaccine op
Onrust ingevoerd. In de behoefte aan drinkwater moet
n o g altijd door aanvoer worden voorzien , daar het water
uit de twee op het eiland geboorde artesische putten voor
het gebruik is afgekeurd.
Fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soerabaija.
Ook gedurende 1876 werd herhaaldelijk de hulp van deze
inrigting ingeroepen tot het doen van reparatien aan ijzeren
en composite-schepen , aangezien het marine-etablissement,
waar deze herstellingen eigenlijk moesten geschieden , al
het werk niet kon verrigten. De hoofd bestemming der
fabriek moet evenwel blijven het maken en herstellen van
machinerien en stoomketels en wat daarbij behoort. Daarvoor zijn dan ook de werkplaatsen voldoende. Eenige
daarvan ondergingen in het afgeloor.en jaar vrij belangrijke
wijzigingen en voorzieningen; o. a. werd de koperslagerij
verplaatst; de daardoor verkregen ruimte in de ketelniakerij
liet toe om de uit Europa aangevoerde hoogst nuttige
werktuigen , als klinknagelmachines, enz. te plaatsen.
Onder de voornaamste werkzaamheden bij de fabriek
gedurende 1876 moet in de eerste plaats vermeld worden
het ineenzetten der in losse deelen uit Nederland aangebragte ijzeren raderstoomschepen Soembhtg en Siudoro
(type Celebes). In de raderstoomschepen Salak en Oenarang
werden machines geplaatst. Verder g i n g men voort met
het herstellen der werktuigen van liet schroefstooinschip
Watergeus, welke bodem tevens van nieuwe bij de fabriek

(1) Op 1 Januarjj jl. ten getale van 611. De overige bevolking
van Onrust (buiten de bemanning der in timmering zijnde schepen)
bestond op dat tijdstip uit 879 personen. Op 1 Januarjj 1876 waren
deze cijfers 562 en 816.

vervaardigde ketels werd voorzien. Ook werden de werktuigen en ketels van het schroefstoomschip Banda g e repareerd. De machines en ketels van het raderstoomschip Banka werden nagezien, en voor dit schip, zoomede
voor het raderstoomschip iSumatra, werden nieuwe distilleertoestellen afgeleverd. Het raderstoomschip Timor en
het schroefstoomschip Riouw werden in herstelling genomen, terwijl voortgegaan werd met het aanmaken van een
stel stoomketels voor het raderstoomschip Soerabaija. E i n delijk werden 2 stel ketels voor de raderstoomschepen
Timor en Sumatra onderhanden genomen.
De werkzaamheden ten behoeve van de gouvernementsmarine bestonden in den aanmaak van ketels en werktuigen
voor de Sintjkawawj en de Sampit, en in herstellingen aan
de Bar'do, Hertog Bemard, Argus en Anjer.
Overigens werd gevolg gegeven aan min of meer belangrijke bestellingen van machinedeelen ten behoeve van
verschillende andere oorlogs- en gouvernements-stoomschepen, en voldaan aan tal van bestellingen zoowel
voor de speciale diensttakken onder liet departement der
marine ressorteerende, als voor andere departementen van
algemeen bestuur.
Het ijzeren droogdok van Onrust, reeds omstreeks het
begin van 1875 in reparatie opgenomen, werd onderzocht
en , voor zooveel noodig, door het vernieuwen van sommige
deelen in goeden staat gebragt; de beëindiging van dit
werk werd in de eerste helft van 1877 te geinoet gezien.
Twee nieuwe stoomketels voor de dokput-locomobielen
werden aangemaakt en afgeleverd.
Gemiddeld waren in 1876 dagelijks bij de fabriek werkzaam 1244 ambachtslieden en 53 koelies, die dooreengenonien een daggeld hadden van f 0,67 en f 0,50. Het
gemis aan geoefende werklieden in den stelwinkel doet
zich nog steeds gevoelen , daar de personen, die dit ambacht
uitoefenen, in de fabriek moeten opgeleid worden, hetgeen
zeer veel tijd vordert. De gezondheidstoestand van het
personeel was in 1876 bevredigend.
Als vergelijkend overzigt van hetgeen in de laatste vijf
jaren bij de fabriek is omgegaan, kan eenigermate dienen
de volgende opgaaf.
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Aantal verrigte dagdiensten
Uitbetaalde
JAREN.

door ambachtslieden.

door
koelies.

arbeidaloonen.

f

173 848
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Geldswaarde
der verwerkte

AANM

E11 KI NO E N.

materialen, (a)

1872 . . .

2(54 270

13 108

f

187» . . .

244(569

11 754

179 167

209 752

1874 . . .

253 789

9 862

179 197

213 588

1875 . . .

291 242

13 256

203 330

236 4(58

187(8 . . .

370 823

15 814

249 163

248 009

Bijzondere inrvjti'uyen ten behoeve van het materieel. I n d e
stations der Wester- en der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo heeft de marine zich , met medewerking 1 van het civiel
bestuur , door uitdieping enz. van daartoe geschikte rivier-inhammen bij Pontianak en Bandjermasin, eene wel is waar primitieve, doch niettemin zeer geschikte gelegenheid tot dokken weten te verschaffen. Reeds wordt van de aldus verkregen
dokputten door de in de wateren van Borneo gestationeerde
kleine stoomschepen met hef beste gevolg gebruik gemaakt.
Te Pontianak waren er ook reeds particuliere schepen in
opgenomen. Te Bandjermasin was de inrigting bij het
einde van 1876 nog niet geheel voltooid. Er wordt onderzocht, of niet ook te Amboina, Menado en elders in de
buitenbezittingen dokken van dezelfde eenvoudige inrigtingkunnen worden tot stand gebragt. Van het denkbeeld om
vaste drooge dokken aan te leggen te Tjilatjap en op
Noena Kambangan is door de Indische Regering afgezien,
omdat die voor 's hands minder noodzakelijk werden geacht.
§ 5. iïpcciul" diensten onder helieer van het
departement der marine.
Kmtterlichting
en lebakeniiu/. Met het oog op de wenschelijkheid eener krachtiger voortzetting van de oprigting van kustlichten in den Indischen Archipel, is het
voornemen opgevat om het bouwkundig- personeel voor den
lichtdienst in dier voege uit 'te breiden d a t , in stede van
één belangrijk werk , drie werken te gelijk (één groot en
twee kleinere) in uitvoering kunnen zijn. Daartoe zouden
de twee thans in dienst zijnde technici (één bouwkundige
en één adjunct) nog met een zestal (twee adjuncten en
vier opzieners) moeten worden vermeerderd. Ten einde
aanvankelijk eenigermate in de behoefte te voorzien, wordt
sedert November jl. reeds beschikt over dé diensten van
een derden bouwkundige, waartoe een van verlof teruggekeerd deskundige voorloopig ter beschikking is gesteld
van den koinnianüant der zeemagt.
Nieuwe lichten werden in 187(5 niet ontstoken. Voor
de opstelling van 2 kustlichten (een van de 1ste orde op
Java's 1ste punt nabij de Meeuwenbaai. en een van de
4de orde op het koraalrif Meindertsdroogtc in straat Bali),
zoomede van 10 havenlicbten Ode orde (7 op J a v a : te
T a g a l , J a p a r a , J o a n a , Pasoeroean, Probolinggo , Bezoeki

en Panaroekan, — 1 op Bali, te Pabejan onder Boeleleng, —
en 2 op S u m a t r a : op Poeloe Pisang nabij Padang en
te Telok Betong in de Lampongsche districten) werd
het noodige voorbereid. Bij bet eind van 't jaar was bet
metselwerk van den (steenen) toren op Java's 1ste punt
gereed en reeds in Januarij jl. zou het licht ontstoken zijn,
wanneer niet averij op zee de aanbrengst van het licht—
toestel had vertraagd. Sedert 1(5 Junij jl. is echter het
licht in werking. Voor de Meindertsdroogte wordt hier te
lande een ijzeren toren aangemaakt, die waarschijnlijk in
het eerste kwartaal 1878 zal kunnen zijn opgerigt. De
voorgenomen verbetering van de verlichting der roede van
Batavia , door het havenlicht (4de orde) rood te laten schijnen

212 092

(n) Aan bewerkt en onbewerkt Dier en aan steenkolen
werd rerbrulkt:
IJzer.
Steenkolen.
1872
1873
1874
1875
1876

299 500
415 30(1
300 800
269 600
351 300

K.G.
,
„
„
„

1 459 000
1544 100
1 878 000
1 753 200
1 727 300

K.G.
„
„
„
„

en daarin aardolie te doen branden, kwam nog niet tot
uitvoering, omdat men dezelfde oliesoort (Young's parafin-oil)
wilde bezigen die , na vergelijkende proeven , in Frankrijk
voor de kustverlichting is aangenomen , en die eerst uit
Europa moest worden ontboden. De uitkomsten der b e doelde proeven zijn zoo beslissend voorgekomen, dat het
in lndie onnoodig wordt geoordeeld om vooreerst slechts
enkele nieuwe havenlicbten voor petroleuni-gebruik te
bestemmen , maar tot de aanschaffing van parafin-lampen
voor alle nieuw op te rigten havenlicbten besloten is.
Omtrent hetgeen gedaan is met betrekking tot de kustlichten 2de klasse , welke men voornemens was op het
eiland Edam (ingang van de baai van Batavia) en op Poeloe
Pandang (1) (vaarwaters van Padang) op te rigten , zijn
geene mededeelingen ontvangen. In Januarij jl. bestond
het plan de plaats te gaan opnemen waar het kustlicht
lste orde op den Vlakkenhoek (zuidelijkste punt van Sumatra in straat Sunda) zou moeten verrijzen, en verder
de noodige gegevens te verzamelen voor het bouwplan.
Men schijnt dus teruggekomen op de vroegere meening
(verg. het verslag van 1871, bladz. 38), dat bij het aanwezen van een vuurtoren op Java's eerste punt een licht
op den Vlakkenhoek zou kunnen gemist worden.
Aangaande de werken die, in verband met den afslag
der kust op de landtong Tandjong Kalean (Banka), vereischt werden tot bescherming van den vuurtoren aldaar,
is nog geene beslissing genomen. De bevindingen der
commissie, die plaatselijk den toestand heeft opgenomen
(verg. vorig verslag, bladz. 57), luiden intusscben zeer bevredigend. Eene verplaatsing van den toren wordt door
haar ten stellig-ste ontraden.
11ernieuwde klagten over gemis aan havenverlichting
en nachtmerken voor de reede van Samarang gaven
aanleiding tot een onderzoek naar de gesteldheid van den
bodem nabij bet nieuwe havenkanaal aldaar, met het oog op
eene reeds vroeger besproken oprigting van een havenlichtetablissement der 3de orde (verg. vorig verslag, bladz. 58).
De toenemende stoomvaart doet bet wenscbelijk achten
het lichtstelsel voor Samarang los te maken van de havenplannen, die welligt nog geruimen tijd in behandeling
zullen blijven. Daar het grondonderzoek geene bezwaren
deed rijzen, is het project voor zoodanig licht-etablissement
in bewerking genomen.
Onder het personeel bij de verschillende lieht-instellingen
kwamen wederom talrijke ziektegevallen voor, in het bijzonder bij bet havenlicht te Batavia. De berigten omtrent
den gezondheidstoestand aan boord van het licbtscbip in
de Luc'para-passage (zuidelijke ingang van straat Banka)
luiden echter meer en meer bevredigend. Hiertoe schijnen
ve^*l bijgedragen te hebben de veranderingen die de i n -

(1) Aan dit eiland is boven Poeloe Thoi-en de voorkeur gegeven
(verg. vorig verslag, hladz. 57). Als lailplieht in de vaarwaters van
Psdang zal voorloopig nut stichten liet bovenbedoelde licht der 6de
orde op Poeloe Pisang en eene aan den ingang der Padang-rivier
op te stellen havenlantaarn (feu de position).
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rigting van «lat vaartuig heeft ondergaan (1). Nu zich
reeds eenige iiiliiii'It'i's van Hunka hebben doen aannemen
voor den dienst op het hier bedoelde lichtschip, laat het

|Ncderl (Oost-) Indie..]
Het bedrag der ontvangen haven- en ankeragegelden

over 1876 kan nog niet worden opgegeven; over 1875
beliep de ontvangst f 127 679 tegen f 136 333 in 1874.

zich aanzien dat wel ligt ipoedig de geheela bemanning
van daar zul zijn te verkrijgen; liet periodiek opkomen
naar Batavia vun eene der drie ploegen, wauruit tot nog
toe de bemanning bestaat, zou dan kunnen ophouden,
en vermoedelijk ware dan te volstaan met twee ploegen
dienstpersoneel. Aan het personeel bij bet licht-etublis■ement op Poeloe Brat (Atjeh), bestaande uit twee ploegen die beartelingl om de mnand -worden afgelost, is
in September jl. vergund zich o]) die aflossingsreizen

naar en van Padang door hunne gezinnen te doen vergesellen.
In het voltallig houden van het lichtwachterspersoneel
worden over 't algemeen nog al moeijelijkheden ondervon
den. De hoofdreden is, dat inlanders, voor die betrekking
geschikt, ruimschoots gelegenheid vinden om aau den wal
eene plaatsing te krijgen, vooral bij particuliere inrigtingen van nijverheid.
Aan het voornemen, om al wat betreft den inwendigen
dienst bij de verschillende licht-instellingen, ook bij de
haven- en oeverlichten, te doen regelen bij een door den
chef van het departement der marine vast te stellen alge
meen reglement (zie vorig verslag, bladz. 57) is sedert u i t 
voering gegeven.
De inspectien over de licht-instellingen en bebakeningen
strekten zich uit over de geheele noordkust van J a v a ,
Bali en den Spernumdes-archipel, en gaven over 't a l g e 
meen reden tot tevredenheid.
Voor zooveel de beschikbare, middelen zulks toelieten,
werden de bebakeningen goed onderhouden. Verschillende
nieuwe bakens zijn in het afgeloopen jaar aangebragt
waar daaraan behoefte bestond (2).
Loodsmcz°n.
Het incompleet aan ])ersoneel bij de loodsdiensten van Soerabaija, Straat Bali en Tjilatjap bleef be
staan , zonder echter merkbaar ongerief te veroorzaken.
Pogingen om door oproeping in de dagbladen het ont
brekende personeel te bekomen, hadden niet het g e wenschte gevolg.
Van het denkbeeld om te Tjilatjap aan den loodsdienst
tevens een stoomsleepdienst te verbinden (verg. het verslag
var. 1873, bladz. 68) i s , in verband met de veranderde
behoeften, nu de zeilvaart meer en meer plaats maakt voor
de stoomvaart, door de Indische Regering afgezien.
Het voornemen bestaat om ter hoofdplaats Amboina een
vasten loods voor den Molukschen archipel in dienst te
stellen. De vaarwaters aldaar zijn nimmer opgenomen en
de kommandanten der oorlogs- of gouvernements-stoomschepen, zich niet durvende verlaten op de bestaande on
voldoende kaarten, zijn verpligt naar een loods om te zien ,
die dan veelal niet gemakkelijk is te vinden.
Aan loodsgelden werd in 1875 ontvangen f 107 4 1 6 ,
tegen f 86 988 in 1874; de ontvangsten over 1876 kunnen
nog niet met juistheid worden opgegeven.
Haveninrigtingen.
De tijdbal te Anjer kwam onlangs
in gebruik.
Van de indertijd bevolen in-dienst-stelling eener stoombarkas voor de gemeenschap tusschen Benkoelen en Poeloe
Tikoes (verg. het verslag van 1874, bladz. 57) is afgezien ,
daar de ondervinding heeft geleerd dat van het op Poeloe
Tikoes gebouwde laad- en loshoofd niet het verwachte
gebruik wordt gemaakt.
De grenzen der reede van Menado werden gewijzigd
(Indisch Staatsblad 1877 n°. 99). Dat die van de reede van
Oleh-leh voor het eerst bepaald werden, is reeds gezegd
op bladz. 6 , noot 1.
(1) De lichtdicnst in de Lucipara-passage werd in het afgeloopen
jaar weder een tjjd lang waargenomen door het bebakeningsvaartuig
van Batavia.
(2) Betreffende de voor den dienst der bebakening en kustverlichting beschikbare vaartuigen wordt verwezen naar § 3. Het ligt
in de bedoeling om ook de residentie Riouw van een speciaal be
bakeningsvaartuig te voorzien, daar deze dienst tot dus ver bh'na
uitsluitend de beschikking eischte over de te Riouw gestationeerde
adviesboot der gouvernementsmarine.

Hydrografische dienst. Met het s o c i a a l voor dezen dienst
bestemde vaartuig — de Hydrograaf — werd in 1876 de

opneming van de zuidelijke toegangen tot de Qaaparetmtou
voortgezet. Tegen het einde van November, bij het intre
den van den weatmooaion, kwam dit schip naar Onrust op
om eenige noodzakelijke herstellingen aan werktuigen en
distilleertoestellen te ondergaan; doch reeds vóór dat die
herstellingen geheel voltooid waren, moest het naar straat
I.ngoendi gezonden worden om naar het wrak van «Ie
verongelukte inailboot Luitenant-generaal Krwsen (zie vorig
verslag, bladz. 96) te helpen zoeken. Sedert te Onrust
verder gereed gemaakt, is de Ilydroi/rt/af in Februarij jl.
naar de westkust van Sumatra vertrukken tot het opnemen
en in kaart brengen van de straten Siberoet en Zeebloeni,
de hoofdtoegangen voor de stoomschej)en die, van Europa
komende, Padang aandoen.
De oorlogs- en de gouvernementsmarine beijverden zich
als naar gewoonte om de hydrografische kennis van den
Indischen Archipel te vermeerderen, door het verrigten van
opnemingen , het vervaardigen van schetsen en het ver
zamelen van andere bouwstoffen voor het hydrografisch
bureau.
Sedert 1 Januarij jl. is dat bureau (eenige jaren geleden
herwaarts overgebragt) weder te Batavia gevestigd. Vol
gens de nieuwe organisatie (Indisch Staatsblad 1877 , n°. 27)
bestaat het uit een chef en een sous-chef (3), benevens
een inlandschen handlanger en eenige klerken. Daar de
kaarten, welke bij het hydrografisch bureau worden zamengesteld, bestemd zijn om hier te lande te worden gegra
veerd, zijn de betrekkingen van lithograaf en van drukker,
tevens teekenaar, uit de vroegere formatie niet overgenomen.
De functien van bewaarder van het depot van zeekaarten
zijn bij de nieuwe organisatie overgegaan op den sous-chef.
Het bureau is begonnen met het bewerken eener nieuwe
kaart van de Moiukken en eener nieuwe uitgave van de
kaart der noordkust van Sumatra en van de kaart van
J a v a , blad III. De laatste hier te lande bewerkte kaarten
waren eene kaart van de Kleine Soenda-eilanden en a a n 
grenzende vaarwaters, blad I, en eene zesde vervolgkaart
van het noordelijk gedeelte van S u m a t r a , l*vattende de
kust van Singkel tot Poeloe Ilir.
Geografische dienst (4). De hoekmetingen, welke in het
afgeloopen jaar moesten gedaan worden voor de verbinding
van de in 1875 in Midden-Java gemeten basis met het
primaire driehoekennet, werden door ongunstig weder
zeer bemoeijelijkt. In Januarij 1876 waren de steenen pila
ren , op de punten waar gemeten moest worden, voltooid,
maar ten gevolge van ongunstig weder kon eerst in Maart
met de metingen begonnen worden. In het tweede kwartaal
konden de hoeken op zeven punten gemeten worden, maar
daarna werden de metingen weder door de weersgesteldheid
vertraagd, zoodat de terreinwerkzaamheden in MiddenJava (eerste triangulatie-sectie) zich in 1876 verder hebben
moeten bepalen tot het in teekening brengen van het basis
terrein en tot het doen van eene breedte- en van eene
azimuth-bepaling aan een van de uiteinden der basis In
het eerste kwartaal van 1877 zijn weder op drie punten
hoekmetingen verrigt.
De berekening van het primaire en van het secundaire
driehoekennet in de residentien Bezoeki en Banjoewangi

(3) In de vervulling dier betrekkingen — beide behoorende tot
de vaste Indische (burgerljjke) ambten — werd reeds, voorloopig
op t[jdeli)ken voet, in November 1876 voorzien. De waarneming
der betrekking van chef werd opgedragen aan den hoofdainbtenaar
op non-activiteit A. C. J. EDELINO, vroeger in dezelfde betrekking
werkzaam (sedert 1 Januarij j ' - definitief benoemd); de waarneming
der functien van sous-chef aan den luitenant ter zee 1ste klasse
J. T. F. BBUIJN, laatstelijk hier te lande in het belang der Indische
hydrografie aan het Departement van Marine gedetacheerd geweest,
onder wiens leiding het archief was overgebragt, dat onbeschadigd
in Indie is aangekomen.
(4) Over de magnetische en meteorologische waarnemingen wordt
gehandeld in hoofdstuk K , afd. II.

Bijlagen C.
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werd in het afgeloopen jaar voltooid (1), en voor zestien
punten in Oost-Java werd de foutenvei-ilcclin^- over de
horizontale hoeknietingen berekend.
Hij de voltooijing vun het vroeger vastgestelde en reeds
gedeeltelijk afgewerkte net ter verbinding van de in 1873
in West-Java genieten basis met het primaire driehoekennet, werden zulke groote inoeijelijkheden ondervonden , dat
het verbindingsnet belangrijk moest gewijzigd worden,
en slechts een gedeelte der vroeger voor die verbinding
gedane metingen kon behouden blijven. Door het zoeken
van een beter verbindingsnet werd groot oponthoud veroorzaakt, zoodat eerst in het tweede kwartaal met de
hoek metingen voor de verbinding kon begonnen worden.
Daarna kon men echter met deze werkzaamheden regelmatig voortgaan, zoodat op het einde van het jaar alle
hoekmetingen voor de verbinding van de basis in W e s t Java met het driehoekennet afgeloopen waren; de reductien
der gemeten hoeken kwamen ook bijna gereed.
Voorts werd aan het eene uiteinde van de basis in WestJava eene breedte- en eene azimuth-bepaling gedaan, zoodat
de terreinwerkzaamheden, verbonden aan de basismeting
in West-Java, afgeloopen zijn. In het eerste kwartaal van
dit jaar keerde het voor die taak aangewezen personeel
(behoorende tot de tweede triar.gulatie-sectie) naar zijne
standplaats Batavia t e r u g , alwaar een aanvang werd gemaakt met de vergelijking der meetstaven van het basistoestel met den normaalmeter.
Van het in de Hoogduitsche taal in 't licht te geven
algemeen verslag betreffende de triangulatie van Java is
het manuscript van het tweede deel (de basismeting in
West-Java behandelende) onlangs herwaarts gezonden,
ten einde hier te lande onder toezigt van den steller, den
tegenwoordigen hoogleeraar dr. J . A. C. OUDEMAXS, in
druk te worden bezorgd. Van het eerste deel, dat —
zooals reeds in 't vorig verslag werd aangeteekend — in
Januarij 1876 te Batavia het licht z a g , zijn aan onderscheidene vreemde Gouvernementen (verg. blz. 2), wetenschappelijke genootschappen en andere belanghebbenden
exemplaren aangeboden (2).
§ 6.

Verrigtingen der zeemagt.

De toestand in Atjeh en onderhoorigheden vereischte
nog steeds het aanwezen eener sterke scheepsmagt aldaar :
voor blokkade-diensten, voor de wering van den invoer
van oorlogsbehoeften waar de blokkade was opgeheven (3),
soms voor bepaalde krijgsverrigtingen, en in het algemeen
voor de uitoefening van het Nederlaudsch gezag langs
het uitgestrekte kustgebied van Noord-Sumatra.
Bij het einde van 1876 bevonden zich daar 16 oorlogsbodems (4), 3 gouvernements-stoomschepen (5) en 5 kruisbooten (6), terwijl nog steeds 3 particuliere stoomschepen
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gebezigd werden voor het vervoer van vivres en voor kleine
transportdiensten (7).
Als kommandant der maritieme middelen trad in Maart j l .
de kapitein ter zee J. A. VAN DK VELDE op, in de plaats
van den in 't vorig verslag genoemden kapitein ter zee
\V.

B. F.

ESCHKH.

Welke de bepaalde krijgsverrigtingen waren , waarbij do
zeemagt in de Atjehsche wateren betrokken w a s , is reeds
gebleken in de hoofdstukken C , § 3 , en I I , 8 4. Hier behoeft
dus nog slechts met een paar woorden te worden herinnerd
dat zij bij de ondersteuning ter oostkust van den aanval
van 'IOEKOE MOEDA ANUKASA op Tandjong Semantoh en

Simpang Olim eene iM'langrijke taak had te vervullen
zoolang daar de van Groot-Atjeh, van Edi en van Java
gezonden troepen nog niet waren aangekomen (8), dat zij
ook deelnam aan de krijgsverrigtingen tot tuchtiging van
Loöng en van Merbouw (Malaboeb) op de westkust, en
tot onderwerping van Langsar op de oostkust, en dat zij
voorts hare diensten verleende voor de bestraffing van
Kwalla Batoe op de westkust. Overigens kan verwezen
worden naar de rapporten betreffende de verrigtingen der
verschillende oorlogschepen, welke geregeld in de Javasche
Courant werden opgenomen.
Na zijn bezoek in Atjeh in Maart jl. (verg. bladz. 9)
heeft de Gouverneur-Generaal zijne verwachting te kennen
gegeven dat het eskader aldaar eerlang zou kunnen worden
verminderd. Uit den aard der zaak kon echter nog niet
tot eene vermindering worden overgegaan zoolang n o g
krachtige demonstratien in sommige kuststaten vereischt
werden, waarbij de hulp der zeemagt onontbeerlijk was.
Buiten de wateren van Atjeh werd de zeemagt tot krijgsverrigtingen geroepen in het station Ternate, bij de bestrijding van de door DANOE BABA HAPSAX veroorzaakte

onlusten op Halmaheira. Hierover is breedvoerig gehandeld
in hoofdstuk C , § 18. In het station Celebes werd, in
verband met de operatien der landmagt tegen KRAENC
BONTO BOXTO, door het oorlogschip Bali met het gouvernements-stoomschip Hertoij Bernard en een 16tal l)evriende
praauwen de kust in de nabijheid van Pankadjene geblokkeerd, ten einde genoemden opstandeling het ontvlugten
naar een der eilanden onmogelijk te maken.
Omtrent het bezoek, door het schroefstoomschip 1ste klasse
Curacao aan verschillende eilanden in het oostelijk gedeelte
van den Indischen archipel g e b r a g t , is reeds het noodige
medegedeeld in hoofdstuk C , §§ 17 en 19. Het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden,
in Junij 1876 ter
reede Batavia aangekomen, maakte, vóór dat het naar
Atjeh gezonden werd, eene reis naar Makasser en verschillende kustplaatsen op J a v a . waar zooveel mogelijk aan
inlandsche hoofden en grooten de gelegenheid werd gegeven
om dezen indrukwekkenden oorlogsbodem in oogenschouw
te nemen.

F.
Regtswczen.
(1) In het eerste kwartaal 1877 werd de berekening van de
triangulatie der beide residentien geheel beëindigd en aan het topografisch bureau ingezonden.
§ 1. liegterlijke magt.
(2) Aan de Staten-Gcneraal werd een exemplaar aangeboden bjj
brief van den Minister van Koloniën, dd. 22 December 1876.
Europesche regtscollegien. Het is der Regering voorge(3) De ordonnancie van 19 April 1875 (Indisch Staatsblad n°. 100), komen dat de in 1872 (zie het verslag van dat j a a r , blz. 45)
waarbjj de invoer van oorlogsbehoeften 't eerst verboden werd, is voor
de sedert onderworpen landschappen van toepassing verklaard bij ordon- tot stand gekomen regeling, volgens welke de president,
nancie van 6 Mei 1877 (Indisch Staatsblad n°. 97). Over hare toepasse- de vice-presidenten en de leden van het Hooggeregtshof
lijkheid op Groot-Atjeh zelf zie men Indisch Staatsblad 1876, n°. 200.
hunne betrekking behouden wanneer zij met verlof naar
(4) Dus evenveel als by het einde van 1875 (zie vorig verslag,
Europa gaan , niet kan gehandhaafd worden zonder schade
bladz. 59). In Junü 1876 was het schroefstoomschip 2de klasse
voor de regtsbedeeling in Indie, omdat zij er toe leiden
Yice-admiraal Koopman wegens ouderdom aan het eskader ontvallen enkan dat het Hof niet behoorlijk zamengesteld en niet gevervangen door de Schouwen. De Timor en de liwutr werden vervangennoegzaam voltallig is, ook al worden twee raadsheeren
door de tiorneo en de llanda. De Hramo werd gedurende een gedeelte
boven het organiek getal aangesteld. Daar echter de regevan 1876 aan het eskader onttrokken om op Onrust herstellingen
ling van 1872 verband hield met art. 93 van het Regete ondergaan en vervolgens door den komniandant der zeemagt voor
eene inspectiereis te worden gebezigd, maar zjj werd in Januai-y jl. ringsreglement, kon daarop bezwaarlijk worden t e r u g g e weder naar de oostkust gedirigeerd. Inmiddels was het eskader
komen wanneer niet eerst in genoemde wetsbepaling eene
tijdcljjk versterkt door het ramtorenschip M M Hendrik, dat zich wijziging werd gebrsigt. Hiertoe is thans een voorstel bij
vooral langs de noordkust vertoonde. (Over latere wijzigingen in de de Staten-Generaal aanhangig gemaakt (9).
zamenstelling van het eskader in de wateren van Atjeh — het vertrek
naar Java van de l'rins Hendrik, de tijdelijke buitendienststelling van de
Hromo en de vervanging, als actief oorlogschip, van de Citadel van Ant-namelijk naar de noordkust gedirigeerd om den in- en uitvoer op
werpen , bestemd tot wacht- en voorraadschip te Oleh-leh, door de weder de I'edir-rivier te controleeren.
(7) De Ardjoeno, de Kalahntne en de lletsy.
in gebruik genomen Watnneus — zie men bladz. 57, noot 3 en 2, en
bladz. 58.)
(8) De fiotille, die op de Arakocndoer tegen de vijandelijke versterkingen ageerde, bestond— nevens het gou vernemcnts-stoomschip
(5) Dus één meer dan bjj het einde van het voorafgegane jaar.
De Tjinrana werd namelijk naar de oostkust gezonden om op de Honi — uit 1 stoombarkas en 8 gewapende sloepen.
Djaniboe-ajer rivier te worden gestationeerd (zie bladz. 7).
(9) Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 1876/1877,
(6) Dus één meer dan bh het eind van 1875. Een kruisboot werd
n°. 1 9 3 .
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.Met bet oog op den bij den raad van justitie te Sainarnng ontstanen achterstand , ten deelo een gevolg van de
velu ziekten onder het personeel en de omvangrijke en
ingewikkelde strafzaken welke zich gelijktijdig- hadden
\oorgedaan, werd eene tijdelijke versterking van dat collegie noodzakelijk geoordeeld. Hij ordonnancie van (i Julij
1870 (Indisch Staatsblad n°. 171) werd mitsdien, onder
nadere (sedert verleende) goedkeuring des Konings, besloten tot de aanstelling voor den tijd van zes maanden
van één vice-president, één buitengewoon lid, één buitengewoon substituut-officier van justitie! en één buitengewoon
substituut-griflier, en tot het in 't leven roepen eener
tweede kamer bij het collegie voor denzelfden tijd, welke
kamer belast zou zijn met de afdoening van die strafzaken,
waarin vóór 1 Julij 1876 regtsingang was verleend, en
van de vóór dien datum in eersten aanleg aanhangig gemaakte of in hooger beroep aangebragte overtredingszaken.
Ingevolge een later besluit (van 2:5 October 1870) zullen
tiouf de tijdelijke kamer ook kunnen worden afgedaan
strafzaken na 1 Julij 1870 aanhangig gemaakt of a a n g e bragt.
De regtsbevoegdheid van den in November 1875 ingestelden residentie- (tevens krijgs-) raad voor Groot-Atjeh (verg.
vorig verslag, blz. 5) werd in Augustus 1876 (Indisch
Staatsblad n°. 200) uitgebreid door daarbij over te brengen
de beregting (in het eerste, tevens hoogste ressort) van de
overtredingen door regtstreeksche onderdanen van het
Gouvernement in Groot-Atjeh en onderhoorigheden begaan
op het verbod van den in-, uit- en doorvoer van oorlogsbehoeften. Met die regtsmagt was aanvankelijk, toen nog
geen residentieraad voor Groot-Atjeh bestond, belast de raad
van justitie te P a d a n g , voor zoover de Atjehsche onderhoorigheden ter westkust van S u m a t r a , en de residentieraad
te Bengkalis (residentie Sumatra's Oostkust), voor zoover
de onderhoorigheden ter noord- en oostkust betrof.
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voordeden worden ondervonden. Niet alleen geldt als
zoodanig de tijdiger beregting, maar ook valt te wijzen
op liet verblijdend verschijnsel dat de inlanders steels
meer en meer hunne burgerlijke geschillen aan de alzoo
zamengestelde landraden onderwerpen. Dit is o. a. waargenomen te Probolinggo, Kraksaan, Loemadjang, Pasoeroean, Malang, Blora, Batavia en Meester Cornelis.
De landraad te Malang, die tot nog toe met dien te
Pasoeroean door één regtskundige werd voorgezeten, heeft
een afzonderlijken president erlangd , terwijl de landraad
te I k n g i l , tot dusver door den voorzitter des landraads
te Sidoardjo gepresideerd, aan dien te Pasoeroean is toegevoegd (Indisch Staatsblad 1876 n°. 218). Voor het eerst
is thans ook een regtsgeleerd ambtenaar in dienst gesteld
om de landraden te Ponorogo en Soemorotto in Madioen
beide te presideeren (Indisch Staatsblad 1877, n°. 72). In
het geheel zijn nu 22 regtskundige voorzitters , die te zamen
33 landraden presideeren, op J a v a e n Madura in functie (1).
Op 3 na (2) bezitten al deze landraden afzonderlijke griffiers;
bij ."> daarvan zijn als zoodanig regtsgeleerdeu in dienst (3).
Pij ordonnancie van 29 Augustus 1876 (Indisch Staatsblad n°. 22f>) werd door den Gouverneur Generaal aan art. 93
van het reglement op de regterlijke organisatie de interpretatie gegeven, bedoeld op bladz. (J0 van het vorig
verslag, en tevens bepaald dat bij afwezigheid, belet of
ontstentenis der regtskundige voorzitters van landraden ,
buiten de hoofdplaatsen der residentien gevestigd, de adsistent-resident der afdeeling tijdelijk als voorzitter optreedt,
tenzij door den Gouverneur-Generaal een ander, hetzij regterlijk , hetzij administratief ambtenaar, als tijdelijke vervanger van den voorzitter mogt worden aangewezen.
Alvorens verdere toepassing te geven aan het reeds ten
opzigte van sommige der door regtskundigen voorgezeten
landraden gehuldigd beginsel, om de griffiën los te maken
van de gewestelijke of plaatselijke bureaux (verg. het verslag van 1875, bladz. 68), is onderzocht, of zulks niet
met eenige inkrimping van het personeel op deze laatste
Tnlandsche regtbaaken; afschndinq
van, reyterlijle mant
eti a&minirtratw f t/ezaff. Het reeds in 't vorig verslag (blz. 60) kantoren zou kunnen gepaard gaan. Het is echter gebleken dat bedoelde afscheiding, tegenover de toeneming
vermelde beginsel, om tot voorzitters van landraden geene
van het overige (administratieve) werk , geene genoegzame
andere personen te benoemen dan die waarborgen aanontheffing te weeg bragt om de gewenschte inkrimping
bieden dat zij voldoende kennis bezitten van taal, land
te veroorloven. Daarentegen zal niet worden overgegaan
en zeden, benevens de nadere bepaling (bij een besluit
tot de aanstelling van afzonderlijk oppasserspersoneel bij de
van 6 Augustus 1876), dat voor die betrekking, alsmede
genoemde landraden. Op plaatsen, waar de landraden
voor die van omsraanden regter, bij voorkeur zouden in
door regtsgeleerdeu gepresideerd worden, zal namelijk de
aanmerking komen regterlijke ambtenaren die de regtbank
resident of adsistent-resident een zijner oppassers bij dezen
kunnen presideeren in de landstaal, moesten ten gevolge
moeten detacheeren.
hebben dat het getal landraden met regtskundige voorzitters slechts weinig kon toenemen. Echter staat hier
Bij onderscheidene landraden op Java en Madura moest
tegenover, dat zoodoende grooter zekerheid verkregen
in eene behoorlijke vervulling der griffiers-werkzaamheden
wordt dat men het beoogde doel, de verbetering derregtweder worden voorzien door toevoeging van buitengewone
spraak, zal bereiken. Niet altijd toch was het oordeel der
hulp. Bij vier nog niet door regtsgeleerden gepresideerde
Indische Regering gunstig- over de wijze waarop de door
landraden (die te Banjoemas, Poerwokerto, Poerworedjo en
Koetoardjo) is de aanstelling van een afzonderlijken griffier
rrgtsgeleerden gepresideerde landraden aan hunne roeping
noodig gebleken (4). Daartoe zal vermoedelijk in 1878
beantwoordden. Met name ontbrak soms bij jeugdige
kunnen worden overgegaan.
voorzitters en griffiers liet besef hunner positie tegenover
andere autoriteiten, ook tegenover inlandsche hoofden.
Buitengewone toevloed van zaken bij de regtbank van
Terwijl de Indische Regering zich er op toelegde om
omgang in de 3de af leeling (Rembang, Madioen en Kediri)
ten aanzien van tekortkomingen op dit punt de meeste
maakte het in Januarij 1877 noodig, wilde men den achtergestrengheid in acht te nemen, heeft zij in 't afgeloopen j a a r , onder herinnering aan vroegere voorschriften
(Bijblad <*p het Indisch Staatsblad n°. 468), nader doen
blijken van haar verlangen, dat ook de regterlijke amb(1) Namelijk by de landraden te Batavia, Meester Cornelis met
tenaren, voor zoover zij door hunne lietrekking tot aanBekassi, Buitenzorg, Cheribon met Indrainaijoc, Brebes, Samarang,
rakingen niet het inlandsch Instuur geroepen worden,
Demak met Poerwodadi, Rembang met Blora, Toeban met Bodjobij plegtige gelegenlieden, zoo als de feesten bij het einde
negoro, Soerabajja, Modjokerto, Sidoardjo, Pasoeroean metBangil,
der Mohaniinedaansche vasten enz., aan de regenten of
Malang, Probolinggo met Loemadjang, Kraksaan , Bondowosso,
Ponorogo met .Soemorotto, Kediri met Berbek, ToeloengAgoeng
andere hoofden de gebruikelijke bezoeken brengen, ten
met Trengalek, Blitar, en eindelijk Pamakassan met Sumanap.
ein Ie ook hunnerzijds in het openbaar bij te dragen tot
instandhouding van die welwillende gezindheid, welke
(2) Namelyk de landraden te Sidoardjo, Bangil en Loemadjang.
tusschen de Kuropesche ambtenaren en de inlandsche maatBy dien te Sidoardjo zal vermoedeiyk reeds in 1878 een afzonderlyke
schappij behoort te bestaan.
griffier worden aangesteld; aan de griffiën van elk der beide andere
Men zou evenwel te ver gaan wanneer men door deze
is een regtsgeleerde als buitengewoon substituut-griffier werkzaam
meJedeelingen geregtigd meende te zijn tot het vellen
gesteld. Dit laatste is ook bet geval by den landraad te Sumanap.
Van de griffiers doen er 3 elk by twee landraden dienst.
van een ongunstig oordeel over het beginsel der opdragt
van het praesidium aan regtskundige voorzitters. Kr
(3) Namelyk één by elk der landraden te Toeban, Bondowosso
wordt toch uitdrukkelijk vermeld, dat — bepaaldelijk
en Sumanap en één by de landraden te Toeloeng Agoeng en Trengalek
waar de voorzitters mannen zijn , die reeds lang in aante zamen.
r a k i n g zijn geweest met de inlandsche hoofden en bevolking, en die met de taal en de gebruiken van den
(4) By den landraad te Patti is als zoodanig een regtsgeleerde
aangesteld.
inlander bekend zijn — van den bedoelden maatregel groote
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stand niet bedenkelijk zien ophoopen, voor den tijd van | een punt van onderzoek uit, of niet — om aan het ver
hingen of het regtsbewust/.ijn van hoofden en bevolking
een jaar of zooveel korter als mogelijk zou blijken, een
te voldoen — alsnog tegen sommige overtredingen van de
buitengewonen omgaanden refter met een griffier in dienst
te stellen, speciaal voor de afdoening der in de beide laatstge a lat straffen zullen moeten worden bedreigd (verg. bladz. 16).
Eenige wijzigingen, waartoe zeer onlangs magtiging is
noemde residentien aanhangige of aan te brengen strafzaken.
verleend — en die ook in het reglement op het regtswezen
De organisatie van het inlamlsch openbaar ministerie in
in Bonk* (Indisch Staatsblad 1874, n°. 33) zullen worden
de adsistent-residentio 1'atjitan, welke nog op denzelfden opgenomen — hebban ten doel voor beide gewesten van
voet was gelaten als toen die afdeeling een op zich zeil' toepassing te maken de nieuwe bepalingen die in den
staand gewest uitmaakte, werd bij Indisch Staatsblad 1876, laatsten tijd omtrent een drietal punten,in de voor Java
n°. 165, geregeld in overeenstemming met hetgeen voor en Madura geldende verordeningen op het regtswezen zijn
andere adsistent-residentien is vastgesteld. Het inlandsch
gobragt. De te wijzigen bepalingen hebben betrekking op
parket in het regentschap Samarang word van 5 op 4 de voorloopige inhechtenisneming, de instructie van mis
officieren van justitie teruggebragt, nadat gebleken was drijven en de bewijskracht van onderhandsche geschriften
dat de standplaats Kedoeng Djati kon vervallen, vermits van inlanders (voor Java en Madura geregeld bij Indisch
de weinige daar voorkomende politiezaken zonder bezwaar Staatsblad 1876, n°'. 25 en 237 en 1877, n°. 65; - zie
op de politierol ter hoofdplaats Samarang konden worden over het eerste onderwerp bladz. 63/64 van het vorig
beregt (Indisch Staatsblad 1870, n°. 286). In het regent verslag; over de beide andere bladz. 71 en 69 hierachter).
schap Pamakassan (Mtidura) kon met één zoodanig amb
tenaar worden volstaan , en werd mitsdien de betrekking
De in 't vorig verslag ter sprake gebragte ontworpen
van adjunct bij den hoofddjaksa opgeheven (Indisch Staats- of omgewerkte voorstellen tot reorganisatie van het regts
blad 1876, n°. 69). Daarentegen werd het inlandsch parket wezen in andere buitenbezittingen bleven in Indie nog in
in elk der afdeelingen Buitenzorg en Loemadjang, reeds behandeling, behalve alleen die betreffende Palembang,
vroeger tijdelijk met een adjunct-djaksa vermeerderd, in
welke aan het Opperbestuur zijn aangeboden en geleid
Januarij jl. definitief met zoodanig ambtenaar uitgebreid
hebben tot 's Konings besluit van 7 Junij 1877, n°. 3 ,
(Indisch Staatsblad 1877, n°. 6 en 7).
waarbij de Gouverneur-Generaal gemagtigd is de vooreerst
vereischte regelingen uit te vaardigen. Aangezien omtrent de
Naar aanleiding van de vele klagten over deregtspraak
regtspraak onder de inheemscbe bevolking in de binnen
der priesterraden (art. 3 van het reglement op de regterlijke landen een nader onderzoek noodzakelijk voorkwam, en
organisatie) in de laatste jaren, is in Indie bij de betrokken het inmiddels urgent scheen aan den onhoudbaren toestand
autoriteiten de vraag aanhangig gemaakt, op welke wijze van het regtswezen bepaaldelijk ter hoofdplaats een einde
daarin verbetering ware te brengen. Ook in het afgeloopen te maken, zal voor's bands alleen worden geregeld de regt
jaar ontbrak het niet aan klagten als de hier bedoelde; spraak over: 1°. de Europeanen en met dezen gelijkgeslechts eenmaal echter kwam de Gouverneur-Generaal in stelden; 2°. de inlanders ter hoofdplaats, en de niet tot de
het geval van, krachtens art. 83 van het Regeringsregle inheemscbe bevolking behoorende iidanders daarbuiten; en
ment, te moeten beslissen in een geschil van bevoegdheid 3°. de met inlanders gelijkgestelden (vreemde oosterlingen)
tusschen een landraad en een priesterraad gerezen.
in het geheele gewest. De nieuwe regelingen zullen ge
zijn op de leest van het reglement voor Banka, en
Aangaande de inlandsche regtbanken in de buitenbe schoeid
zullen
achtereenvolgens
omvatten: de regterlijke organisatie
zittingen valt, behalve het aangeteekende bij de bespreking en het beleid der justitie,
de regtspleging in burgerlijke
van het regtswezen aldaar (zie § 2), alleen te vermelden, zaken, de uitoefening der politie
en de opsporing van mis
dat onlangs (Indisch Staatsblad 1877, n°. 13) tot de aan drijven en overtredingen, en de regtspleging
in strafzaken.
stelling van afzonderlijke griffiers ook is overgegaan bij een
De landraad, wien een regtskundige voorzitter zal gegeven
viertal rapats in het gouvernement van Sumatra's Westkust. worden,
zal de dagehjksche regter zijn van de inlanders
Enkele inlanders, die in verschillende functien bij inland en met dezen gelijkgestelden, zoo in burgerlijke als in
sche regtbanken langdurige en trouwe diensten hadden strafzaken. Kleine civiele en overtredingszaken worden
beregt door magistraten. Over burgerlijke zaken tegen
bewezen, begiftigde de Regering in het afgeloopen jaar
met de gouden of zilveren medaille van verdienste. Anderen Europeanen tot een bedrag van f 500, en over overtre
ontvingen deswege eene geldelijke belooning of een hoo- dingen door Europeanen begaan, oordeelt het residentiegeregt, bestaande uit den voorzitter des landraads met den
geren titel.
griffier. Met het oog op het belangrijk aantal der door hem
te beregten zaken, zal men tot president van den landraad,
§ 2. Regtswezen in 't algemeen.
tevens residentieregter, een regtskundige van ervaring
moeten aanstellen. Aan den Gouverneur-Generaal is het over
Regtswezen, in de buitenbezittingen. In de nieuwe bepa gelaten nader bij ordonnancie de ambtenaren aan te wijzen
lingen betreffende het regtswezen in het gouvernement die met de magistratuur zullen worden belast.
van Sumatra's Westkust zijn achtereenvolgens (1) opeenige
ondergeschikte punten wijzigingen of aanvullingen noodig
Deonveil'gheid en wanordelijkheden, waarvan verscheidene
geoordeeld ter wegneming van leemten, die bij bet in
landbouw-ondernemingen
de afdeeling üeli (Sumatra's
■werking brengen waren aan het licht gekomen of die sedert ((ostkust) eenige maanden in
geleden
het tooneel zijn geweest
in de organisatie van sommige inlandsche regtscollegien
blz. 18 en 19), hebben de vraag doen rijzen: wat
waren ontstaan door verandering in de administratieve (verg.
van gouvernementswege nog zou kunnen worden gedaan,
instellingen. De bedoelde nadere regelingen strekten o. a.
I). v. door verbeteringen in de regtspraak en politie, om
om bij afwezigheid, belet of ontstentenis van den magistraat,
herhaling van feiten als de voorgevallene voor het
de aanwijzing van diens plaatsvervanger niet meer aan den de
vervolg
zooveel mogelijk te voorkomen. Ten aanzien der
Gouverneur-Generaal, maar aan den gouverneur van Su regtspraak
is aan de Indische Regering het denkbeeld ter
matra's Westkust op te dragen, om te voorzien in het
aanbevolen om, nevens den te Bengkalis gegeval dat het districtshoofd verhinderd wordt het districts- overweging
vestigden
residentieraad,
eene dergelijke regtbank te Lageregt te houden, en om te verzekeren dat in een viertal boean-Deli op te rigten met
den adsistent-resident als voor
uitgestrekte afdeelingen, waar de adsistent-resident zich zitter, welk collegie de Regering
zoo noodig, ook
vaak voor geruimen tijd op reis moet begeven buiten de elders in de afdeeling zou kunnen dan,
doen
zitting houden.
onderafdeeling waar hij de magistratuur heeft uit te oefenen,
In
het
belang
eener
geregelde
afdoening
der
politiezaken,
een ander die functien waarneme. Voor het overige bepalen
welke taak tot nog toe geheel rust op den adsistent-resi
zich de bedoelde voorzieningen tot wijzigingen in de stand dent,
de indienststelling aangeprezen van een of meer
plaats, het praesidium of het griffierschap van enkele specialeis ambtenaren,
die, tot het tijdstip eener definitieve
inlandsche regtbanken, dan wel in de opsomming der regeling van liet regtswezen,
de politieregtspraak zouden
inlandsche hoofden die daarin zitting hebben.
uitoefenen en tevens belast worden met de opsporing en
Wat de eigenlijke wetgeving betreft, maakt het thans de instructie van de misdrijven, ook voor zoover die worden
beregt door den inlandschen regter, die dan te beter in
(1) Zie de ordonnancien van 28 Jun[j, 11 en 23 October 1876
staat zal zijn de voor hem gebragte zaken af te doen,
(Indisch Staatsblad n". 164, 264 en 274), zoomede die van 13 January
wanneer deze op de aangeduide wijze goed geinstrueerd

en 2 Maart 1877 ( M M

Staatsblad n°. 14 en 50).
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zijn. Tevens is bijzonder aangedrongen, op eene zorgvuldige keuze van het mindere politiepersoneel. Sedert is uit,
de jongste Indische berigten gebleken dat deze aangelegenheid ook in Indie reeds met ernst was ter hurto genomen, en dat door den directeur van justitie bereide min
of meer in den boven aangeduiden geest voorstellen waren
ingediend, zoodat de verwachting m a g worden uitgesproken
dat weldra maatregelen tot verbetering van den bestaanden
toestand zullen genomen worden.
Toen voor eenigen tijd 's Gouverneinents bekrachtiging
werd gevraagd op een in het landschap Koeboe (Westerafdeeling van Borneo) gewezen vonnis, waarbij een Boeginees wegens bloedschande veroordeeld was tot de straf
van vier jaren dwangarbeid buiten de grenzen van genoemd
rijk, maakte de Indische '.Regering tegen het verleenen dier bekrachtiging bezwaar, daar zij h e t , met het
oog op de beginselen van liet Strafwetboek voor inlanders,
niet raadzaam achtte aan de vorsten in de Westerafdeeling
van Borneo de bevoegdheid toe te kennen om dergelijke
feiten met bannissement of dwangarbeid te straffen. Zij
gaf echter te kennen d a t , wanneer de verwijdering van den
schuldige buiten Koeboe noodzakelijk werd geacht voor het
behoud der rust aldaar, het inlandsch bestuur bedoelden
Boeginees zou kunnen straffen met verbanning ter plaatse
door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen.
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
traden eenige nieuwe bepalingen omtrent het regtswezen
in werking (Indisch Staatsblad 1877, n°. 33 en 34), gelijktijdig en in verband met de op 1 Mei j l . ingevoerde bestuurs-reorganisatie. De zamenstelling van den landraad
ter hoofdplaats, zoo als die was bepaald bij het provisioneel
reglement, goedgekeurd bij resolutie van den GouverneurGeneraal in rade van 24 December 1825, n°. 6 , is nu in
zoo verre gewijzigd, dat dit collegie in alle zaken zonder
onderscheid wordt gepresideerd door den adsistent-resident
der afdeeling, in stede van door den resident, behoudens
bevoegdheid van laatstgenoemde o m , zulks geraden oordeelende, de regtbank zelf voor te zitten. Tevens is een
afzonderlijke griffier opgetreden , en afgeschaft het gebruik
(artt. 71 en 72 van het reglement van 1825) om den ambtenaar met de griffiers-functien belast (tot dus ver de
gewestelijke secretaris) te doen praeadviseeren over de schuld
of onschuld van den beklaagde en over de toe te passen
straf. Voorts werden drie nieuwe landradeu opgerigt (te
Marabahan en Kwala Kapoeas in de afdeeling Doesson
en Dajaklanden en te Sampit in de afdeeling van dien
naam) en eenige bepalingen uitgevaardigd omtrent de
zamenstelling dier regtbanken en hare regtsmagt. Zij
worden, even als de reeds bestaande landraden te Amoenthai
en Martapoera, voorgezeten door den ambtenaar met het
gezag in de betrokken afdeeling belast.
Bij de Indische Regering is in overweging een voorstel
van den resident van Menado om aan de controleurs in
deze residentie weder eenige regtsmagt toe te kennen.
De onbevredigende toestand waarin de regtsbedeeling
verkeert op de eilandengroepen die tot den Molukschen
archipel behooren, vooral door hunne verwijderde ligging
van de zetels der regtbanken en den grooten afkeer der
bevolking om in strafzaken als getuige naar de hoofdplaatsen op te komen (verg. bladz. 2 7 , zoomede het aangeteekende omtrent de Aroë-eilanden op bladz. 29), heeft
de vraag doen rijzen, of niet, Ter aanvankelijke verbetering,
in afwachting der definitieve regeling van het regtswezen
in de Molukken, het denkbeeld aanbeveling verdiende om
een omgaanden regter in dienst te stellen, die de bedoelde
eilanden geregeld zou hebben te l>ezoeken en aan wien,
zoo noodig, adviseurs uit de bevolking waren toe te
voegen. Omtrent dit denkbeeld is in 't laatst van 187b'
het gevoelen ingewonnen van den hoofdambtenaar mr. T.
H. DER KINDEREN in zijne hoedanigheid van gouvernementscommissaris voor de verdere regeling van het regtswezen
in de buitenbezittingen.
De pogingen, van regeringswege; aangewend (verg. vorig
verslag, bladz. 60/61) om de voorloopige besturen der
Balische landschapen Boeleleng en Djembrana tot meer
zachtheid te stemmen in de beregting van zoodanige gevallen van kastenvermenging als volgens de daar in zwang
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zijnde Hiiuloesclie instellingen voor strafbaar moeten worden
gehouden, zijn nog niet geheel naar wenseli geslaagd.
Tot eene wijziging der straf van levenslange verbanning
buiten het eiland Bali, welke bedreigd is tegen de kastenvermenging in het geval dat de vrouw tot de hoogste
der vier kasten behoort, was men volstrekt niet geneigd.
In andere gevallen wordt tot dus ver de kastenvermenging
gestraft met geldboete en subsidiair met levenslange verbanning buiten het landschap waar het misdrijf is begaan
(niet buiten het eiland). Deze subsidiaire straf' wilden de
voorloopige besturen wel veranderen in die van drie jaren
dwangarbeid, door de beschuldigden te ondergaan buiten
het eiland, doch niet door beiden op dezelfde plaats. Hierdoor echter zouden de veroordeelden van de laatste categorie
er in zeker opzigt erger aan toe zijn dan die van de eerste,
want deze hebben geen dwangarbeid te verrigten en de
straf van levenslange verbanning buiten het eiland Bali
heeft voor hen veel van hare gestrengheid verloren sedert
in 1875 door de Indische Regering, die aan de verbannenen
hunne strafplaats moest aanwijzen, voorloopig tot regel
was aangenomen om hen eenvoudig op Java verblijf te
doen houden, zonder de echtgenooten te scheiden of in
hunne vrijheid te beperken (1). Onze ambtenaren zullen
nu trachten het alsnog daarheen te leiden, d a t , in stede
van de straf van dwangarbeid buiten het eiland Bali gedurende drie j a r e n , eenvoudig de straf van verbanning
buiten het eiland voor gelijken duur wordt bedreigd.
Dat het Gouvernement, waar het k a n , de justitiabelen
van inlandsche vorsten steeds tracht te vrijwaren tegen
wreede of onevenredig zware straffen, bleek overigens in
het afgeloopen jaar n o g , toen een der vorsten van Bali en
Lombok (die van Selaparang) de uitlevering verzocht van
een achttal personen, die van het eiland Lombok met eene
door hen op het strand vermeesterde praauw naar Boeleleng
waren gevlugt. De Indische Regering toch maakte bezwaar
om aan dat verzoek gevolg te geven, op grond dat de
bedoelde personen in Lombok als voortvlugtige slaven
zouden worden aangemerkt en welligt ter dood gebragt
voor feiten die, volgens onze opvatting van het strafregt,
slechts tot eene weinig beduidende straf konden aanleiding
geven.
Wetgeving voor vreemde oosterlingen. Alvorens over te
gaan tot de vaststelling der ordonnancie, waarbij ook het
voor Europeanen geldende personen- en erfregt, behoudens
noodige wijzigingen, op de Chinezen wordt toepasselijk
verklaard (zie vorig verslag, bladz. 61), heeft de Indische
Regering nog omtrent de uitvoering het gevoelen ingewonnen van den tolk voor de Chinesche taal te - Batavia,
den heer \V. P. GROENEVELDT , terwijl hier te lande omtrent eenige door dezen geopperde bedenkingen het oordeel
is gevraagd van den heer dr. G. SCHLEGEL, tolk voor de
Chinesche taal, met verlof in Nederland. In afwachting
van de definitieve beslissing der Indische Regering, is aan
den Gouverneur Generaal opgemerkt, dat eene pligtmatige
z o r g , om zooveel mogelijk de eigenaardige begrippen der
Chinezen te eerbiedigen, zich niet zóóver m a g uitstrekken
dat de Regering hunne gebruiken handhave waar die in
lijnregten strijd zijn met onze wetgeving en maatschappelijke
verhoudingen, alsmede met de goede zeden. De Chinezen
kunnen toch, wat hunne eigenaardige instellingen betreft,
niet dezelfde aanspraken op eerbiediging van de zijde der
Regering doen gelden als de inheemsche bevolking van
Nederlandsch Indie.
Wetgeving voor inlanders.
Allereerst moet hier, in aansluiting aan de mededeelingen in het vorig verslag (bladz.
63), aanteekening gehouden worden van hetgeen in den
laatsten tijd is voorgevallen met betrekking tot art. 2 ,
ii°. 27, van het politiestrafreglement voor inlanders, houdende strafbedreiging tegen dienstverbreking van de zijde
van inlandsche bedienden of werklieden. Nadat de omtrent
deze bepaling ingewonnen rapporten en adviezen der Indische
autoriteiten hier te lande ontvangen, aan de Staten-Gene-

(1) Die regel is b[j een Indisch besluit van 27 Maart jl. voor
goed vastgesteld.
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mul medegedeeld (1), en door eene Commissie uit de
Tweede K u u r (2) onderzocht waren, en nadat de Tweede
Kamer op 26 Februarij j l . , in overeenstem in ing met de
conclusie van de meerderheid der bedoelde Commissie, als
haar gevoelen had te kennen gegeven, » dat, behoudens
de verpligtingder Regering om de regtsverhouding tusschen
werkgevers en van elders aangevoerde arbeiders bij afzon
derlijke verordening te regelen, het niet wenschelijk is
art. 2 , n°. 2 7 , van het politiestrafreglement voor inlanders
nog langer te laten bestaan", is aangaande dit onderwerp,
onder dngteekening van (i Maart 1877, eene aanschrijving
gerigt aan de Indische Regering.
Na kortelijk te hebben uiteengezet, waarom hij zicli
niet had kunnen aansluiten bij het voorstel van den Gou
verneur-Generaal (zie hst in noot 1 genoemde overzigt in
fine), en ook niet zich bepaaldelijk verklaard had ten
gunste van eene der beide conclusien, bij het rapport der
Commissie uit de Tweede Kamer aangegeven, deed de
Minister uitkomen dat de Regering, naar de eischen van
liet gemeen overleg tusschen haar en de Vertegenwoordi
g i n g , op de meest loyale wijze trachten moest aan de be
zwaren der Kamer tegen art. 2 , n°. 2 7 , te gemoet te komen,
gesteld namelijk dat dit geschieden kon zonder de rust en
orde in Nederlandsen Indie in gevaar te brengen. Onder
dit voorbehoud werd aanbevolen om de genoemde bepaling
in te trekken, maar tevens:
1°. eene zelfstandige regeling te maken ten aanzien van
de overeenkomsten tusscben werkgevers in Indie en van
elders aangevoerde arbeiders, waarin straffen werden be
dreigd tegen misleiding of bedrog bij het aangaan en bij
de uitvoering van zoodanige overeenkomsten ;
2°. het inlandsch Strafwetboek aan te vullen in dien
zin, dat niet door den politieregter, maar door den strafregter, in sommige duidelijk omschreven gevallen bet ver
breken van overeenkomsten door inheemsche arbeiders of bet
aanhitsen tot werkstaking kon worden gestraft (wat ook
werd noodig gekeurd door voorstanders van de aangeno
men conclusie in de Tweede Kamer). Als feiten , die op deze
wijze strafbaar te stellen zouden zijn, werden de navol
gende opgenoemd: het aanhitsen tot werkstaking of tot
verwaarloozing van het w e r k , op een tijdstip dat daarvan
groot nadeel voor den ondernemer kon worden verwacht,
zoo die aanhitsing gevolg heeft gehad; het deelnemen aan
eene zoodanige werkstaking of verwaarloozing van werk;
bet zich verbinden tot het verschaffen van vervoermiddelen
of van trekbeesten, terwijl men op het tijdstip der verbindtenis niet in staat was en ook niet kon voorzien in
staat te zullen zijn om aan die verpligting te voldoen,
zoo men zicli daartoe vooraf gelden heeft doen ter hand
stellen en deze voor andere doeleinden heeft besteed; het
weigeren om volgens aangegane overeenkomst te werken
of hulp te verleenen hij brand, watersnood, enz.; het op
zettelijk benadeelen van den ondernemer door het niet of
verkeerd volbrengen van eenig werk, terwijl men wist of
weten moest, dat daarvan een geheel of gedeeltelijk b e 
reiken van een met de onderneming beoogd of daarmede
zamenhangend doel afhankelijk was. Uitdrukkelijk werd
echter opgemerkt, dat met deze opsomming slechts be
doeld was het stellen van voorbeelden, niet het formuleeren
van de bepalingen die in het Strafwetboek eene plaats
zouden moeten vinden; terwijl voorts werd aanbevolen om
te beproeven eene nadere aanwijzing te geven van de feiten,
die onder het begrip van opligting vallen of daarmede
gelijkstaan.
Het onlangs in de Europesche strafwetgeving nedergeli'gde beginsel (Koninklijk besluit dd. 7 Julij 1875, n°. 5 5 ;
Indisch Staatsblad n°. 215), dat voor den regter in geen
getal de toepassing van verzachtende omstandigheden be
hoort uitgesloten te zijn , is t h a n s , door wijziging van het
Wetboek van Strafregt voor inlanders (zie de ordonnancie

(1) Een bil liet Departement van Koloniën zamengesteld overziet
van den inhoud dier bescheiden (die in originali tydelyk ter griffie
van de Tweede Kamer werden overgelegd) is gedrukt onder de
stukken betreffende de Indische begrooting voor 1877, zitting
1876/1877 — 4 , n°. 47.
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na 13 Julij 1876, Indisch Staatsblad n°. 174), ook gehul
digd met betrekking tot de uit te spreken veroordeelingeii
tegen inlanders en met dezen gelijkgesteldcn.
Tot verbetering eener misstelling in art. 272, 21e lid,
van laatstgemeld Strafwetboek, waar gelezen werd: » dwang
arbeid in den k e t t i n g " , in plaats van » dwangarbeid buiten
den k e t t i n g " , strekte de ordonnancie van (i October 187(i
(Indisch Staatsblad n". 25!»).

Het in 't vorig verslag (bladz. (il) ter sprake gebragte
voorstel, om eenige gedeelten van het Indisch Hurgerlijk
Wetboek toepasselijk te verklaren op de inlandsche be
volking van Java en Madura, is nog bij de Indische Rege
ring in behandeling.
Bij ordonnancie van 17 Maart 1877 (Indisch Staatsblad
n°. (55) werd eenige wijziging gebragt in de bepalingen
van Indisch Staatsblad 1867, n°. 2 9 , over de bewijskracht
van onderhandsche geschriften van inlanders. Art. 7 dier
bepalingen gaf namelijk, tegen de bedoeling, aanleiding
tot de opvatting, dat daarbij zouder. zijn uitgesloten acten
tusscben inlanders ouderling verleden. Door de thans vast
gestelde nieuwe redactie is dit misverstand niet meer mo
gelijk. Over de overneming van dit gewijzigd voorschrift
in de reglementen voor de buitenbezittingen is reeds g e 
handeld op bladz. 67.
Regtstoestand van personen. Met toepassing van art. 109,
laatste alinea, van het Regeringsreglement werden weder
verscheidene tot de inlandsche bevolking gerekende per
sonen door den Gouverneur-Generaal met Europeanen gelijk
gesteld, wat regten, lasten en verpligtingen betreft (1). Aan
gezien hier te lande de aandacht der Regering gevestigd
werd op de omstandigheid dat sommige dier lieden, zoo
genaamde inlandsche kinderen, zich een geslachtsnaam
toeëigenden waarop zij geen aanspraak hadden, is den
Gouverneur-Generaal in overweging gegeven dezulken
voortaan alleen bij hun voornaam aan te wijzen , en in
verband daarmede de aanduiding dier personen, voor zoo
ver zij onder bun voorgewenden naam reeds in het Staats
blad waren vermeld , uitdrukkelijk te wijzigen, door aan
die benaming te doen voorafgaan de woorden : » zich noe
mende".
Regtspcrsoonlijkhcid
ran vereenigingen. Sedert de in 't
vorig verslag gedane opgaaf (bladz. 61) werd in 1876 nog
aan vier, en in 1877 tot dusverre aan drie vereenigingen bij
algemeene verordening regtspersoonlijkheid toegekend (2).
Drie vereenigingen , voor minder dan 30 jaren o p g e r i g t ,
verkregen regtspersoonlijkheid bij gewoon besluit, na
raadpleging van den Raad van Indie (3). Nog werden
eenige aanvullingen of wijzigingen in de statuten van
bereids erkende vereenigingen goedgekeurd (4).
Prijzen en buit. Zoo als in het vorig verslag is mede
gedeeld (bladz. 62), was hier te lande in overweging de
herziening zoowel van het reglement op de judicature in
zaken van prijzen en b u i t , als van de bepalingen betref
fende het nemen van prijsschepen en de buitverdeeling.
De twee verordeningen vereischten , wat den vorm betreft,
eene verschillende behandeling, hoewel zij beide voor
kwamen in hetzelfde nommer — 34 — van het Indisch
Staatsblad van 1829.
(1) Zie Indisch Staatsblad 1876 n" 162, 230, 244 en 291, en
1877 n". 63.
(2) De sociëteit „Harmonie" te Probolinggo; de sociëteit „de
Gezelligheid" te Pamakassan (Madura); de „ Nieuwe Sociëteit" te
1'oerworedjo (Bagelen); de verecniging „Studiefonds voor onbe
middelde leerlingen van goeden aanleg" te Batavia; de sociëteit
„Minerva" te Ternate; de Chinesche begrafenis-vereeniging „Ghie
Khie" te Soerabaya, en de sociëteit „Concordia" te Malang (Indisch
Staatsblad 1876, n•■■. 173, 199, 231, 304, en 1877, i r \ 53, 69 en 96).
(3) De Chinesche sociëteit „ Batavia " te Batavia j de vereeniging
„Begrafenisfonds der familie HAX BOEI Ko" te Soerabaya, en de
sociëteit „Blitar" te Blitar (Kediri) (Indische besluiten van 28 April
1876, 10 November 1876 en 5 February 1877, n- 10, 14 en 8).

(2) liet rapport dier Commissie is te vinden onder de stukken
der zitting 1876/1877, n". 8 9 .
Bijblad vau de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.

(4) Die vereenigingen zyn: de „Meisjesschool te Soerabaya";
de vereeniging „Constantia" en de sociëteit „de Gezelligheid"
beide mede aldaar; de sociëteit „Harmonie" te Soerakarta en de so
ciëteit „ Schoonverbond" te Palembang (Indisch Staatsblad 1876.
n°' 172, 211, 221, 267 en 345).
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Het reglement op de judicatare,
dat alleen voor NederIwndwh Indie is uitgevaardigd (door den ('<imniis.suri.s(leneraal DU BUH), i.s thans vervangen door liet mede
alleen voor lndie genomen Koninklijk beluit van 17
Julij 1877, n°. 5. De bepalingen over het nemen van
prijsschepeu en het verdeden van den bidt zijn oorspronkelijk slechts voor Nederland vastgesteld — hij Koninklijk
b a u w t van 13 December 1818 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 44), — en dat besluit isdoor den voornoemden Commissaris-Generaal onveranderd in het aangehaald Indiseh Staatsblad van 1829 afgekondigd. Nu meende de Regering niet
tot de herziening dier bepalingen voor lndie te kunnen
overgaan, alvorens het voor Nederland nog geldende besluit
door eene nieuwe regeling zou zijn vervangen. Het overleg
daaromtrent tussehen de verschillende betrokken Departementen in Nederland is nog niet afgeloopen. Inmiddels
wordt met den Gouverneur-Generaal gecorrespondeerd over
het tot stand brengen eener voorloopige regeling, die de
Regering zou in staat stellen tot verdeeling van de gelden,
welke uit de opbrengst van buitgemaakte vaartuigen zijn
voortgevloeid, voor zoover de uitspraak des regters daaromtrent is verkregen.
Het thans genomen besluit over de procedure heeft de
verouderde vormen van proeedeeren uit de verordening van
1829 door de tegenwoordig gebruikelijke vervangen, en
wel door die van het civiel proces, behoudens de afwijkingen, die de bijzondere aard van het geding scheen te
vorderen. De Regering zal in het geding niet worden vertegenwoordigd door de landsadvocaten, maar het openbaar
ministerie zal ambtshalve partij zijn in het belang der
publieke orde. In het algemeen heeft bij deze. regeling de
overweging gegolden, d a t , ter vermijding van internationale
conflicten, de gedingen over genomen prijzen met den
meesten spoed moeten beëindigd worden, zonder daarbij
aan de belangen van \ artijen te kort te doen.
Consulaire regtsmagt.
In eene strafzaak tegen zekeren
beklaagde, die door de consulaire regtbank te Usaca (Japan)
naar den raad van justitie te Batavia was verwezen, werd
door dat collegie het Indisch Strafwetboek voor Europeanen
toegepast, en niet de in Nederland geldende strafwet. De
Gouverneur-Generaal is daarop uitgenoodigd om, bij voorkomende gelegenheid, eene beslissing van den hoogsten
regter te doen provoceeren nopens de v r a a g . in hoever
art. 22 der wet van 25 Julij 1871 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 9 1 , Indisch Staatsblad 1872, n°. 207) de toepassing van
het Nederlandsch strafregt ook in Nederlandsch lndie vordert.
Geregtelijke statistiek.
Vermits de zainenstelling der geregtelijke statistiek een werk is van te groeten omvang
om op eene geregelde verschijning daarvan jaarlijks te
kunnen rekenen, is het beter voorgekomen deze voortaan
afzonderlijk in lndie te doen drukken en niet meer als
bijlage bij het Koloniaal verslag op te nemen. Te zijner
tijd zal van de vervolgen op de statistiek over 1871 en 1872
(bijlage O van het vorig verslag) een exemplaar afzonderlijk
aan de Staten-Generaal worden aangeboden.
§ 3.

Burgerlijk

regt, handelsregt en
regtsvordering.

bunjerlijke

Eigendomsoverdragt tan onroerende zaken, regeling van
het hi/potheekwezen. Aadat in December van het afgeloopen
jaar liet advies der vierde afdeeling van den Raad van State
over de voorstellen der Indische Regering was ontvangen
(zie vorig verslag blz. (>2), is de behandeling van dit belangrijke onderwerp zonder vertraging voortgezet. De
nieuwe regeling is tot stand gekomen bij Koninklijk besluit van 17 April j l . , n°. 20. Bij art. 1 van dat besluit
is de Gouverneur-Generaal gemagtigd om, met intrekking
derartt. 24—39 en 48—53 van de overgangsbepalingen tot
de nieuwe wetgeving [Indisch Staatsblad 1848, n°. 10),
iu te voeren de voorloopig buiten werking gestelde bepalingen van het Indisch Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Koophandel en het reglement op de burgerlijke regtsvordering voor de raden van justitie op Java enz., betreffende:
a. de wijze van levering van onroerende zaken en van
schepen en vaartuigen van tien of meer lasten, en b. de
*estiging en opheffing van hypothecaire verbanden en van
doorhaling van hypothecaire inschrijvingen op dezelve.
Bij hetzelfde besluit zijn eenige wijzigingen gebragt in
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de artt. 118IS, 1221, 1227, 1228 en 1229 van het Indisch
Burgerlijk Wetboek. De voornaamste dier wijzigingen betreden de verpligte overlegging van justificatoire bescheiden
bij gelegenheid der inschrijving van eene hypotheek, en
de aanwijzing der ambtenaren die met de bewaring der
hypotheken WJO belast. Voor de inschrijving eener hypotheek wordt, behalve de in het oude art. 118(> opgenoemde
stukken , bovendien nog gevorderd de overlegging van een
authentiek afschrift of uittreksel der eigendomsacte, of
het dubbel der verklaring, houdende aangifte van den
eigendomsovergang, bij overlijden , van het verbonden goed,
voorzien van het relaas van openbaarmaking van den
hypotheek bewaarder. Door deze aanvulling wordt het plegen
van bedrog van de zijde des debiteurs zooveel mogelijk
tegengegaan. Bij het gewijzigd art. 1221 wordt voorts
als regel aangenomen, dat de ambtenaren, met de bewaring der hypotheken bolast, zich uitsluitend aan deze belrekking zullen wijden; voorloopig zullen echter alleen op
de drie hoofdplaatsen van Java afzonderlijke bewaarders
worden aangesteld en blijft de Indische Regering vrij in
de keuze der bewaarders elders, waar dit ambt aan eene
landsbetrekking verbonden zal zijn, totdat de omstandigheden ook aldaar de indienststelling van afzonderlijke
bewaarders noodig maken. Bij eene ordonnancie van den
Gouverneur-Generaal, waarvan het ontwerp voor zooveel
noodig ook hier te lande een onderwerp van behandeling
heeft u i t g e m a a k t , zal nader alles worden geregeld wat
niet de invoering van het nieuwe stelsel van eigendomsovergangen van onroerende goederen en van de nieuwe regeling omtrent de hypotheken in verband staat en krachtens de
artt. 1229, 1231 en 1232 van het Indisch Burgerlijk Wetboek
en de artt. 309 en 315 van het Indisch Wetboek van Koophandel door de Indische Regering geregeld moet worden. De bezoldiging, die de hypotheekbewaarders te Batavia, Samarang en Soerabaija zullen genieten . is nog niet vastgesteld,
aangezien een nader overleg daaromtrent met de Indische
Regering noodig is geoordeeld. In het belang eener gelijktijdige regeling van het geheele onderwerp is de
Gouverneur-Generaal gemagtigd om de uitvoering van het
Koninklijk besluit te verdagen, totdat de straks gemelde
ordonnancie voor uitvaardiging gereed zal zijn, en de
fondsen, voor de invoering van het nieuwe stelsel gevorderd , bij de begrooting zullen zijn toegestaan.

Burgerlijke
stand. Ten gerieve van de inlandsche
Christenen te Modjowarno (Soerabaija) werd door den betrokken adsistent-resident, krachtens de bevoegdheid bij
Indisch Staatsblad 1804, n°. 142, ook aan de hoofden
van afdeelingen verleend, op die plaats zelve een persoon
aangewezen (namelijk de aldaar gevestigde zendeling-leeraar)
voor het houden der registers van geboorten, huwelijken
en sterfgevallen onder de bedoelde Christenen.
Gemengde huwelijken.
Met verwijzing naar art. 15 der
overgangsbepalingen tot de nieuwe wetgeving (Indisch
Staatsblad 1848, n°. 10) volgt hieronder weder eene opgaaf
van het aantal inlanders, die in het afgeloopen jaar met
Europeanen in het huwelijk zijn getreden, na zich, overeenkomstig het voorschrift van genoemd artikel, vooraf
aan de Europesche wetgeving betreffende het burgerlijk
en handelsregt te hebben onderworpen.

In het ressort
van den
raad van justitie te
Batavia
Samarang
Soerabaija
Makasser
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De opgaven betreffende ifaVinaor zijn hier te lande nog
niet ontvangen.
§ 4.
Zeeroof.

StraJ"regt en

strafvordering.

Do in liet vorig verslag (bladl. 63) bedoelde

strafbepalingen togen het misdrijf van seeroof en eenige
daarmede verwante misdrijven zijn vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van IS Augustus 187(>, n°. 27 (Indisch
Staatsblad n°. 279). De Kegering is bij dezen maatregel
uitgegaan van de overweging, d a t , onafhankelijk van het
geen tot repressie van deze misdrijven in de Indische wa
teren wordt gedaan , — eene repressie waartoe wij ons
reeds bij het traetaat van 1824 tegenover Groot-Brittannie
verbonden hebben, — de zeeroof, en hetgeen daar nabij
k o m t , uitdrukkelijk bij eene verordening moest worden
strafbaar gesteld, daar in do strafbaarheid tot nog toe
slechts zeer gebrekkig werd voorzien door eene bepaling
in de Bataviasehe Statuten van 1642 en eenige in het
Staatsblad van Nederlandsch lndie verspreide voorschriften ,
die evenwel meer de procedure betroffen. Daar verder de
in lndie geldende strafwetboeken, zoowel dat voor Euro
peanen als dat voor inlanders, over dit onderwerp het stil
zwijgen bewaren, is het wensehelijk geacht de nieuwe
bepalingen niet uitdrukkelijk aan de twee genoemde wet
boeken, elk afzonderlijk, te doen aansluiten, maar bij
ééne en dezelfde regeling de misdrijven en de daartegen
bedreigde straffen voor beide categorien van personen te
omschrijven. Bij de bewerking dier regeling is gebruik
gemaakt van hetgeen over dit onderwerp voorkomt in het
ontwerp-strafwetboek voor Nederland (zie aldaar de artt.
443 en volg.), doch met belangrijke afwijkingen. Zoo
werden o. a. de bedreigde ■tranen in verband gebragt
met de in lndie bestaande strafwetgeving, en werd voorts
aan zeeroof geassimileerd de roof in de onmiddellijke nabij
heid der k u s t e n , riviermondingen en havens, ja zelfs op
de rivieren , voor zoover die rivierroof geschiedt door mid
del van zeeschepen, uit zee in de rivieren gekomen. <heikaapvaart zwijgt de verordening. Al moet men toch er
kennen dat de mogelijkheid bestaat dat in Nederlandsch
l n d i e , bij wege van représaille, tegen eenige mogend
heid , welke niet tot het Parijsche traetaat is toegetre
den , kaperbrieven zouden worden uitgegeven, zoo behoort
toch op eene zoodanige eventualiteit niet bij eene wette
lijke bepaling te worden vooruitgeloopen , te minder wijl
de Gouverneur-Generaal de bevoegdheid bezit om in zoo
danig geval te handelen krachtens art. 43 van het Rege
ringsreglement.
In verband met de besproken verordening werd bij Ko
ninklijk besluit van dezelfde dagteekeuing, n°. 28 (Indisch
Staatsblad n°. 280), de zeeroof ingelascht onder de mis
drijven, tot welker kennisneming, volgens art. 23 der
algemeene bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch
lndie, de Indische regter bevoegd i s , indien zij door ingeze
tenen van Nederlandsch lndie buiten'slands, of door anderen
buiten's lands tegen zoodanige ingezetenen mogten zijn ge
pleegd , en de daders in Nederlandsch lndie zijn aangehou
den of aldaar uitgeleverd.
Beregting van misdrijven.
Ter uitvoering van het in 't
vorig verslag (blad*. 63) omschreven beginsel, betreffende
eene vereenvoudiging in de beregting van ligtere misdrijven
(Koninklijk besluit dd. 29 December 1875, n°. 3 1 , Indisch
Staatsblad 1876, n*. 236), werden bij ordonnancie van 8
September 1876 (Indisch Staatsblad n°. 237) de wijzigin
gen en aanvullingen vastgesteld, die in het reglement op
de regterlijke organisatie en in het reglement op de straf
vordering voor de raden van justitie op Java en het Hooggeregtshof enz. noodzakelijk waren geworden.
Getuigen in strafzaken.
De in 't verslag van 187.'),
bladz. 64, aangekondigde herziening der tarieven van
schadeloosstelling voor Europeanen en inlanders, die als
getuigen, tolken of deskundigen voor den strafregter wor
den geroepen, kwam in het afgeloopen jaar tot stand.
Tegen de nieuwe bepalingen , die in de n " . 260 en 261 van
het Indisch Staatsblad van 1876 zijn opgenomen, werden
evenwel, nog vóór dat zij in werking waren getreden, van
verschillende zijden bedenkingen, voornamelijk van comp
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tabelen
leiding
(Indisch
uitslag

aard, Ingebragt, die de Indische Begering aan
hebben gegeven om do invoering- uit te stellen
Staatsblad i876, n". 287), in afwachting van don
van een nieuw onderzoek.

Vertaling van straf non nissen 'm de landstaal. Ingevolge!
het bepaalde bij Koninklijk besluit van 1 April 1873, n°.17
[Indisch Staatsblad n ' . 113), wordt alleen het dispositief
van de daar genoemde Strafvonnissen in de landstaal ge
schreven, behoudens het ragt van den beklaagde o n een
volledig afschrift van het tegen hem gewezen vonnis in de
Malcische of in de landstaal te verzoeken. Vermits nu ge
bleken was, dat sommige presidenten van inlandsoberegthanken, zich beroepende op Indisch Staatsblad 1851 , n°. 58,
ook voor het vertalen van het dispositief nog steeds de hulp
van translateurs bezigden, waardoor niet onaanzienlijke
kosten aan den lande veroorzaakt werden, achtte de Indische
Begering het noodig bij een besluit van 20 Junij 187b'
uitdrukkelijk te bepalen, dat het laatstbedoeld Staatsblad
niet van toepassing is op den inlandschen tekst van het
dispositief der door de inlandsche regtbanken gewezen
strafvonnissen.
Bij hetzelfde besluit werden de hoofden van gewestelijk
bestuur aangeschreven om de uittreksels uit strafvonnissen,
bedoeld bij het besluit van 7 November 1872 (Indisch Staatsblad' n°. 193), op deselfde wijze als andere bestuursmaatregelen ter kennis van het hoofd der betrokken dessa of
kampong te brengen.
Opsporing van opiiimpachl-overtredingen.
Blijkens het
vorig verslag (bladz. 64) was door de Indische Regering
uitgemaakt, dat de politiemagt, die de pachters van
's lands middelen eu hunne ondergeschikten voor het constateeren van overtredingen der pachtvoorwaarden ontleenen
aan art. 19 van het algemeen pachtreglement (Indisch
Staatsblad 1853, n°. 86), slechts omvat het doen van n.isporingcn en onderzoek, dus niet het regt van aanhou
ding en visiteering. Uit de circulaire, door den procureurgeneraal ten aanzien van dit onderwerp uitgevaardigd
(Dijblad op hit Indisch Staatsblad n°. 2922), werd door
sommigen afgeleid dat de pachters en hunne bedienden
in geen geval bij het ontdekken van pacht-overtredingen
tot het aanhouden van verdachten mogten overgaan. Die
circulaire is daarop verduidelijkt, om te doen uitkomen
dat bij ontdekkingen op heeter daad de pachters en hunne
ondergeschikten, even goed als ieder ander, tot aanhou
ding van verdachten bevoegd zijn.
In de residentie Hiouw en onderhoorigheden, waar op
vele der zoo talrijke en verspreide eilanden geen Europesohe
of inlandsche ambtenaren gevestigd zijn, werd bij de po
gingen tot tegengang van den sluikhandel in opium dik
werf het ongerief ondervonden, dat niet tijdig huiszoeking
kon worden gedaan, bij ontstentenis van daartoe bevoegd
personeel. Daar dit bezwaar zich ligtelijk ook in andere
gewesten buiten Java en Madura kan doen gevoelen, is
onlangs (Indisch Staatsblad 1876, n°. 262) in deze leemte
voorzien, door in de buitenbezittingen tot het doen van
huiszoeking in 't belang der ontdekking van overtredingen
op het stuk van 's lands pachten en middelen ook g e r e g tigd te verklaren zoodanige personen als hiertoe door het
hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk worden aange
wezen.
Politic-regtsmagt tan den directeur van hel marine-etablissement op Onrust.
Tot dusver waren de burgerlijke per
sonen en ook de militairen, op Onrust geplaatst of gesta
tioneerd, zoomede de daar te werk gestelde dwangar
beiders, waar het disciplinaire overtredingen gold, i n g e 
volge Indisch Staatsblad 1830, n°. 3 , onderworpen aan
de reglementen van krijgstucht voor het krijgsvolk te.
water en aan de reglementen van orde voor gemeld eta
blissement. Een gevolg daarvan was o. a. dat de vrije
werklieden op Onrust nog aan den lijve konden worden
gestraft, niettegenstaande sedert 18lib' de rottingstraf voor
niet-veroordeelden in Nederlandsch lndie was afgeschaft.
Ter wegneming van die onregelmatigheid en ook om bot
singen te voorkomen met de kommandanten van het op
Onrust gestationeerde militair detachement, is het wen
sehelijk geacht de justiciabelen op de eilanden Onrust,
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Kuiper en Purmerend ook in overtredingszaken (voorrals- I raten en pradoto knwedanan (zie het verslag van 1875,
(lrij\en m i dit reedt bepaald liij Indisch Staatsblad 1830, j bladz. 62). De bestaande gevangenis ter hoofdplaats Soen°. 3) aan bun gewonen ngttr over te luien, echter mei i rakarta zal worden verbouwd en, behalve voor de opsluidien verstande (liit de pohtie-regiapraak over Inlanders, ting van veroordeelden die op de hoofdplaats hunne straf
tooall zij elders door dn residenten wordt uitgeoefend, o])

de genoemde eilanden /.mi berutten bij den directeur vnn
het marine-etablissement. In dien zin werden de noodige
bepalingen uitgevaardigd bij ordonnancie van 2!' November 187(5 (Ind'meli SlaalMinl n". 298). Aan een der inlandselie
officieren van justitie in de residentie Batavia werd O n n u t
als standplaats aangewezen, ten einde genoemden directeur

in do hem opgedragen politioneele regtapraak ter zijde te
staan (Indisch Staatsblad

187f>, n°. 301).

De beregting van disciplinaire overtredingen onder dn
dwangarbeider! op O n n u t geschiedt nu naar de voorschriften van liet reglement van orde en tucht onder de

gevangenen in Nederlandsen Indie. De bevoegdheden, hij
dat reglement aan de hoofden van gewestelijk bestuur
opgedragen, 'zijn te dien einde op den directeur van het
etablissement toepasselijk verklaard [Indisch
Staatsblad
187(5, n°. 299).
§ 5.

Gevatl(/Ciiis/rr;r,i,

In den loop van 187<> bezocht de directeur van justitie
de verschillende residentien langs Java'a noordkust, van
Batavia tot Bezoeki, zoomede de Vorstenlanden en Kadoe,
ten einde de gevangenissen op te nemen. Hij hevond den
toestand dier gehouwen over het algemeen niet zoo ong u n s t i g als die in verschillende herigten geschetst was,
zij het ook dat op menige plaats dringend voorziening
werd vereischt. Daarentegen werden een aantal nieuwe
districtsgevangenissen aangetroffen, die grooter en kostbaarder ingcrigt waren dan noodig scheen. Van de oude
districtsgevangenissen — in den regel uit zoogenaamde
ligte materialen zamengesteld — werden de nieesten nog
in voldoenden staat bevonden.
Hen eerste gevolg dezer inspectie is geweest de vaststelling (bij een Indisch besluit van 11 April jl.) van
minder kostbare normaal-projecten voor den bouw van
gevangenissen dan aanvankelijk waren ontworpen (verg.
vorig verslag bladz. G4), zoodat de kosten van oprigting
voortaan in den regel zuilen bedragen: voor gevangenissen
op de hoofdplaatsen van afdeelingen f 32 500 of f 54 000,
naar g e l a n g zij voor 100 of voor 200 personen ruimte
moeten aanbieden. meteene verhooging van p. m. f 21 000
voor elke 100 gevangenen meer (1), en voor districtsgevangenissen (welke voortaan — verg. hoofdstuk I , ,
afd. I — van wege het binnenlandsch bestuur zullen
worden gebouwd) f 750 of f 1130 (2). Deze laatste som
zal noodig zijn voor gevangenissen op die districts-hoofdplaatsen, waar afzonderlijke politierol wordt gehouden en
waar alzoo de ter rolle veroordeelden hunne straf onderg a a n ; terwijl met de kleinere som zal kunnen worden
volstaan voor al die andere districtsgevangenissen, welke
slechts gebezigd worden tot de voorloopige aanbouding
van verdachten, die volgens art. 50 van het zoogenaamd
Inlandsch Reglement niet langer dan drie etmalen duren
mag. Deze laatste districtsgevangenissen behoefden slechts
berekend te zijn op eene ruimte voor 9 , de andere op eeiie
ruimte voor 15 personen.
Na de vaststelling dezer normaal-projecten (3) zijn al
dadelijk voorbereidende maatregelen genomen tot oprigting
op 'slands kosten (verg. vorig verslag, bladz. (54) van
nieuwe gevangenissen in de residentie Soerakarta, en wel
behalve ter hoofdplaats ook op die plaatsen waar, ingevolge Indisch Staatsblad 1874, n°. 209 en 2 1 1 , inlandsche
regtbanken zijn gevestigd onder de namen pradoto kaboe(1) Volgens de aanvankelijk aangeboden normaal-projecten zon
de bouw van gevangenissen voor 100, 200 of 300 hooiden te staan
zijn gekomen op f 48500, I' 84300 en f 114200.
(2) Voor verschillende in de laatste jaren gebouwde districtsgevangenissen werd van f 2000 tot f 4000 besteed.
(3) HU de vaststelling beeft de Indische Regering te kennen
gegeven dat de normaal-projecten niet steeds onvoorwaardelijk behoeven gevolgd te worden, maar dat daarvan bij het doen van voorstellen tot aanbouw van nieuwe gevangenissen zal niogen worden
afgeweken, waar plaatselijke omstandigheden dit noodig doen
oordeelen.

ondergaan, ingerigt worden tot civiel hospitaal voor de
verpleging van zieke gevangenen, prostituees, andere
zieken van wege do politie ter opneming gezonden en
krankzinnigen.
In het afgeloopen jaar werden weder eenige gevangenissen voltooid, namelijk die te Anjer (Bantam), Fort
van der Capellen , Nntal en Batang Taro (Sumatra's Westkust; en Baiidjermusin (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo), zoomede de tijdelijke gevangenissen te Soekapoera,
Tjitjalengka en Soekapoera-Kollot (alle in de Preanger

regentschappen). Te Bamarang werd het kettingkwartier
naar een ander beschikbaar gebouw verplaatst, om het
tot dusver daarvoor gebezigde emplacement ten dienste
der douane te kunnen bestemmen; te Sekajoe (Palembang)
werd het bureau van den controleur tot gevangenis verbouwd,
en te Telok Betong (Lampongsehe districten) werden bij het
kettingkwartier ziekenzalen opgerigt. Verder zijn eenige districtsgevangenissen en hulpgevangenissen van kleinen omvang gebouwd. Nieuwe gevangenissen , of belangrijke herstellingen aan bestaande, werden in 187(5 niet onderhanden
genomen , in afwachting der straks vermelde beslissing
ten aanzien der voortaan te volgen bouwplannen. Om
dezelfde reden werd de aanbouw der gevangenis te Batang
(Pekalongan) gestaakt.
Omtrent het aantal gevangenen in Nederlandsch Indie
zijn tot dusver hier te lande geene latere opgaven ontvangen dan over 1875 (verg. de als bijlage K hierachter overgelegde statistiek). Over 187G is voor'shands
alleen vermeld gevonden, dat door den directeur van
justitie aan 0121 veroordeelden strafplaatsen werden a a n gewezen (in 1875 aan 5745 veroordeelden). Even als in
vorige jaren werden de vrouwen allen naar het etablissement te Soekaradja (Banjoewangi) gezonden ; de mannen
grootendeels naar de drie hoofdplaatsen van Java en naar
P a d a n g , met het oog op de voor Atjeh bestemde reservecorpsen , voorts naar Onrust, Tjilatjap, de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo, de Westerafdeeling van Borneo en Celebes.
In April jl. (Indisch Staatsblad 1877, n°. 79) is aan
genoemden directeur opgedragen voortaan ook de plaatsen
aan te wijzen waar de tot kruiwagenstraf veroordeelde
inlandsche militairen zullen worden te werk gesteld. Tot
dusver geschiedde die aanwijzing door den GouverneurGeneraal of, buiten J a v a , door de hoogste gewestelijke
gezaghebbers.
De gezondheidstoestand in de gevangenissen was gedurende het afgeloopen jaar over het algemeen bevredigend,
enkele plaatsen (bijv. Soerakarta en Modjokerto) uitgezonderd. De grootste sterfte komt voor onder de d w a n g arbeiders, en daaromtrent blijft gelden wat in het vorig
verslag werd opgemerkt: velen bezwijken ten gevolge van
onthouding van opium , aan welks gebruik zij zich verslaafd hadden , en ten gevolge van het werken op ongezonde! plaatsen; ook stierven weder vele dwangarbeiders
tijdens of kort na hun verblijf te Atjeh. Volledige opgaven te dien aanzien zijn ditmaal niet ontvangen.
De met 1 Januari] 187(5 in werking getreden nieuwe
regeling omtrent de voeding der Europesche en met dezen
gelijkgestelde gevangenen voldeed goed. De in de laatste
jaren gevolgde gewoonte om de voeding en siri voor de
inlandsche gevangenen en veroordeelden (en van olie ter
verlichting der gevangenissen) telkens slechts voor één
jaar uit te besteden, is voor 1877 niet bestendigd. Delevering van een en ander is nu voor vijf jaren te gelijk gegund
(1877 tot en met 1881) en voor het meerendeel der gevangenissen zijn lagere prijzen bedongen dan voor 1876. Vooral
op de hoofddepöts (te Batavia, Samarang en Padang) was
dit voordeelig verschil zeer belangrijk.
Algemeen zijn de klagten van de besturende ambtenaren
over de gebrekkige en onvoldoende middelen tot handhaving van orde en tucht in de gevangenissen. Eene voorname reden van dit kwaad is gelegen in de moeijelijkheid
om geschikt opzigthoudend personeel te verkrijgen, daar
eerlijke en fatsoenlijke inlanders zelden genegen zijn de
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betrekking van opps—nr. mandoer, ja zelfs van cipier te
vervullen. Ernstige ongeregeldheden onder gevangenen
vonden in het aigeloopen jaar nergens plaats. Gevallen van
ontvlugting waren echter weder vrij talrijk. Op de voornaamste rereenigingtpunten van (inlandscbe) gevangenen,

namelijk te Batavia, Bamarang, Soerabaija, Boekaradjs

fBanjoewangi), Tjilatjap, 1'adang en Pengaron, bedroeg
het aantal ontvlugten in 1876 respectievelijk 59, 97, 147,
57, 7 8 , 134 en 150, en dat der we Ier opgevatten 4 9 , 7 7 ,
9 3 , 5 7 , 6 8 , 12ö en 100 (of te samen ruim 78 pet. der

ontsnapten). Uit de oentrale gevangenis voor Europeanen
<!ii met dezen gelijk gestelden te Bamarang (Ij ontvlugtte
niemand; uit liet civiel en militair gevangenhuia te Weltevreden ontkwam 1 burgerlijke preventief gevangene, die
echter kort daarna weder werd opgevat.
Herhaaldelijk doet zich de moeijelijklieid voor om behoorlijk te voorzien in de bewaking van gevangenen en veroordeelden die over zee vervoerd worden, vermits de hoofden
van gewestelijk bestuur in den regel over geen genoegzaam
aantal politie-oppassers beschikken om dezen als geleiders
mede te zenden. Wanneer dus niet toevallig in dienst reizende
militairen met deze taak kunnen worden belast, moet
de zorg voor de bewaking der gevangenen geheel aan den
gezagvoerder worden overgelaten. Ten einde in deze leemte
te voorzien , zullen een 12tal (inlandscbe) politie-oppassers
worden aangesteld, uitsluitend om als geleiders van gevangenen te dienen bij reizen over zee in den Indischen archipel
(behalve naar en van Atjeh). Van ben zullen er 5 te Batavia, 5 te Soerahaija, 1 te Padang en 1 te Riouw worden
gestationeerd.
De arl^eid der veroordeelden in de centrale gevangenis
te Samarang leverde in het afgeloopen jaar goede uitkomsten op. Door de gestraften in die inrigting werden in het
geheel vervaardigd 825 paren schoenen en 17(535 paren
muilen.
Het voornemen bestaat om de militaire veroordeelden,
die elders dan in het militair huis van arrest te Samarang,
dat is in zoogenaamde provoosthuizen, worden bewaakt,
voortaan , evenals reeds in genoemd arresthuis geschiedt,
mede tot geregelden (ligten) arbeid te verpligten.
Omtrent den arbeid der inlandscbe veroordeelden kan
weinig nieuws vermeld worden. Hetgeen te dien aanzien
in 't vorig verslag (bladz. 65) werd aangeteekend, is ook
voor. 187(5 van toepassing.
Het nieuwe stelsel betreffende de wijze van toepassing der straf van dwangarbeid (verg: het verslag van
1873, bladz. 77) kwam ook in 187(5 nog niet tot stand.
Dien ten gevolge heeft de Regering hier te lande eenige
nadere ophelderingen verzocht en tot meer voortvarendheid
aangespoord. Immers meende zij niet te kunnen toegeven
dat de beschikbaarstelling van dwangarbeiders voor Atjeh
een motief zou moeten zijn om het voorbereiden en bewerken der noodige maatregelen uit te stellen. Die tijdelijke
storing behoefde niet te verbinderen dat de uieuwe organisatie , welke toch ook op het aanwenden van dwangarbeiders bij expeuiticn te velde r e k e n t , in hare bijzonderheden worde gereed g e m a a k t , al kon zij dan ook niet
dadelijk volledig in werking treden. Ook de aanbouw
van het centraal gesticht en van de overige gebouwen
behoefde geenszins op het einde van den oorlog in Atjeh
te wachten.
Voorts is bij de Indische Regering er op aangedrongen
d a t , afgescheiden van de voorgenomen uitvoering van het
nieuwe stelsel, al dadelijk de intrekking worde gelast
van elke niet wettig toegestane beschikking over of toevoeging van veroordeelden.
Ten slotte verdient hier nog te worden aangeteekend ,
dat, zoo als reeds met een woord op bladz. 53 is vermeld,
bij gouvernementsbesluit van 5 Julij 1876 bet beheer en
toezigt over de dwangarbeiders in Groot-Atjeh nader is
geregeld en opgedragen aan gepensioneerde subalterne
officieren, die daarbij worden ter zijde gestaan door gegageerde of gepasporteerde onderofficieren en mindere (inlandsche) militairen.

(1) In die gevangenis hadden de godsdienstoefeningen, blijkens
het vorig verslag (bladz. 65) in 18T5 tij.lelijk gestaakt, in het afgeloopen jaar weder geregeld plaats.

Tweede Kamer. 73
§ (5. Militair

rtgt M militaire

regt'spraak.

De in Indie gereten quaestie, of loogenaamde «delict»
OOmmunia 1 ', door schepelingen der Koninklijke Nederlandscbe marine aan den wal in Nederlandsch Indie g e pleegd, door den civielen dan wol door den militairen
regter moeten worden beregt, is door de Indische Regering,
nadat deswege eene gedachten wissel ing met bet Opperbestuur had plaats gehad, in laatstbedoelden zin beslist.

De bepaling van den aanvangstijd der straffen van in Indie
tot kruiwagen- of tuchtbuisstrar veroordeelde Europeaohe
militairen, die krachtens een Koninklijk besluit van 1 April
1853 hunne straf in Nederland ondergaan, geschiedde tot
dusver bier te lande door den advocaat-üseaul voor 's Konings zee- en landmagt. Deze regeling gaf in den laatsten
tijd aanleiding tot bezwaren, die het wenschelijk deden
voorkomen de Indische Hegering uit te noodigen om den
aanvangstijd der straf voortaan daar te lande te doen vaststellen door den advocaat-fiscaal van de land- en zeemagt
in Neilerlandsch Indie. Het geldt hier een punt van militair regt, waarin bij de ook voor Indie geldende militaire
wetboeken niet is voorzien. In afwachting van eene h e r ziening dier wetboeken scheen bet. niet wenschelijk dit onderwerp afzonderlijk bij verordening te regelen, maar kwam het
voldoende voor, te dier zake aan den advocaat-fiscaal in
Indie door de Indische Regering instructien te doen geven.
Ter voorziening in de gebleken behoefte werd aan den
auditeur-militair bij den krijgsraad te velde in Atjeh tijdelijk een substituut toegevoegd.
Over eene aanvulling van het reglement op de schutterijen , voor zooveel betreft de tijdelijke waarneming der
functien van auditeur of van secretaris bij krijgsraden dier
corpsen {Indisch Staatsblad 1876, n . 132), is reeds het
noodige gezegd op bladz. 54.
§ 7.

Gewestelijke en plaatselijke

zerordeuingen.

Door de hoofden van gewestelijk bestuur zijn weder
een aant-d reglementen en keuren van politie v a s t g e steld , nadat de ontwerpen door den directeur van justitie
waren goedgekeurd. Onder die gewestelijke of plaatselijke verordeningen waren er, die strekten tot uitvoering
van regeringsvoorschriften, o. a. ter bepaling van de
grenzen voor wijken van vreemde oosterlingen (verg. het
verslag van 1872, bladz. 48), of tot aanwijzing van de
buurten waar het niet gooorioofd is nieuw op te rigten
woningen of gebouwen te voorzien van daken uit atap of
andere ligt ontvlambare materialen zamengesteld (verg.
vorig verslag, blz. 74). Andere der hierbedoelde verordeningen badden betrekking op de handhaving van orde,
veiligheid en zindelijkheid (2), het bouwen en sloopen,
den dienst der brandweer, de begraafplaatsen enz. Voor
afzonderlijke vermelding schijnen te kunnen in aanmerking
komen de volgende politiekeuren: a. op het houden van
varkens en op liet slagten van runderen , Duffels, paarden
en varkens in de residentie Kediri; — b. houdende strafbedreiging tegen de bewoners der Chinesche wijken in de
residentie Bagelen, die nalatig zijn in het opkomen voor
de nachtwachten; — e. betreffende het gebruik van die
wegen in de residentie Palembang welke geschikt zijn voor
het vervoer per a s ; — d. strekkende om te voorkomen dat
op de hoofdplaatsen Grissee, Modjokerto en .Sidoardjo (residentie Soerabaija) zieke runderen worden geslagt, en het
vleesch daarvan wordt verkocht; — e. straf bedreigende
tegen het beschadigen van de aftappingen (hydranten) der
artesische putten en tegen het misbruiken van het water
dier putten te Batavia en te Samarang; — ƒ. bepalingen
bevattende omtrent de broodbakkerijen in de residentie
Kadoe; — ij. betreflende het vervoer van lijders of gestorvenen aan epidemische ziekten in de residentie Wester-

(2) Voor het gouvernement van Sumatra*s Westkust waren deze
onderwerpen geregeld in eene gewestelijke verordening van 1874,
die tevens straffen bedreigde tegen het verzuimen van heeren- en
cultuurdicnsten, en hierdoor, zoo als de Indische Regering aan den
directeur van justitie opmerkte, op het gebied trad van den algemeenen wetgever. Daarom is die verordening onlangs door eene
nieuwe vervangen (Javasche Courant van 24 April 1877), welke uit
sluitend betrekking heeft op politiezaken.

Bijblad van da Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.
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■tlonHng van Borneo, tevens liandelenile over den verkoop
aldaar van verkoelende vruchten bij bet hccrschcn van
cholera-epidomie; — en h. lioudende verbod aan inlanders
en met dezen gelijkgestel.len in de residentie! Bezoeki om
zich na zons-ondergang op den openbaren weg te vertoonen zonder te zijn voorzien van licht (1).
§ 8.

Tusschenkomst van den
Gouverneur-Generaal
in zaken van
justitie.

In hoevele gevallen de Gouverneur-Generaal gedurende
de laatste vijf jaren van bet regt van gratie gebruik
m a a k t e , hetzij al dan niet op eigen verzoek der veroor
deelden (verg. het verslag van 1874, bladz. 65), en hoe
vele verzoeken om gratie of remissie van straf werden
afgewezen , kan blijken uit bet volgende overzigt.

Gegra-

Jaren.

1872
1873
1874
1875
1876

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Buiten
Afgewezen
gewoon ge
gratieerden verzoeken
(ter belooning om kwijt
van bijzon
dere diensten, schelding of
meest b(j vermindering
militaire
expeditien). van straf.

tieerden.

.
.
.
.
.

433
311
417
356
456

1
810
»
72+?(a)
229

511
1407
1314
903
620

Totalen.
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bordinatie e» 1 wegens het verlaten van MM belegerde plaats zonder
schriftelijke toestemming van den bevelhebber.
(<■) Hieronder 6 vrouwen.
(f) Zijnde eene vrouw, door do pradoto to Soerakarta veroor
deeld tot hannissement buiten Soerakarta, op grond van wederspanniglieid aan een door diezelfde regtbank in een burgeriyk geding
tegen haar gewezen vonnis.
(g) Schepeling der marine.
(h) Leden der schutterij.
Van de gegratieerden bekwamen er 373 (56 Europeanen
en 317 inlanders) gratie of remissie van straf bij gelegenheid
van 's Konings verjaardag (2).
Van de 456 afgewezen verzoeken om gratie of remissie,
waren er 54 door of namens ter dood veroordeelden ingediend.
Onder hen waren 7 militairen: 1 Europesche en 3 inlandache
militairen waren tot de doodstraf veroordeeld wegens
moord, 1 Afrikaanscbe en 1 inlandsche militair wegens
desertie naar den vijand , en 1 inlandsche militair wegens
insubordinatie. De 47 andere ter dood veroordeelden wier
verzoeken werden afgewezen (45 inlanders en 2 Chinezen)
hadden zich schuldig gemaakt aan moord of doodslag,
dan wel aan diefstal onder verzwarende omstandigheden.
§ 9.

945
2528
1731
1331 -f- ?
1305

(o) Het aantal veroordeelden tot dwangarbeid die, wegens hunne
diensten bü de tweede expeditie tegen Atjeh, in 1875 kwijtschelding
of vermindering van straf bekwamen, is niet opgegeven.

regten.

Regt van verblijf. Het aantal Europeanen en oostersche
vreemdelingen, aan wie gedurende het afgeloopen jaar
door den Gouverneur-Generaal, dan wel door de hoogste
gewestelijke gezaghebbers in de buitenbezittingen, ver
g u n n i n g tot vestiging in Nederlandsen Indie werd verleend
krachtens Indisch Staatsblad 1872, n°. 38 en 4 0 , blijkt
uit de volgende opgave.
Vergunningen verleend door:
LiSDAiED

der
Tot welken landaard in 187(5 de gegratieerden behoorden
en van welke straffen zij kwijtschelding of vermindering
kregen , kan blijken uit onderstaande opgaaf.

Bijzondere

PERSONEN.

den Gouverneur- • de hoogste ge
westelijke gezag
hebbers in de buiGeneraal.
tenbezittingen.

-:

B
—
N

Aard der straffen.

ü

1
5
a)
doodstraf
Dooustrat (I burgerpersonen
militairen....
b) 15
7
Tuchthuis
2
Kruiwagenstraf
42
Detentie
14
Gevangenis
Dwangarbeid in en buiten
de ketting
Bannissement

Geldboete
Verbeurdverklaring
goederen
Lnarzon
°«»V008t

a
o
E

1
8

>

Duitschers

24

2

Engelscben

4

V

<
c) 78
d) 5

79
20
7
2
42
14

«)606 611
1
f) 1
32 63

van
h)

9)

2

1

7
1
2

Totaal . . .

Arabieren

14

725 849

(o) Veroordeeld wegens moord.
(/<) Hieronder 13 veroordeeld wegens insubordinatie, 1 wegens
noord en 1 wegens desertie naar den vijand.
(r) Van dezen waren ter dood veroordeeld: wegens het treden
in verstandhouding met den vijand 4 (Atjchers), wegens aanslag
tegen den Staat 'il' niedcpligtigheiil daaraan 17, wegens moord of
doodslag 'J-J, wegens medepligtigheid aan moord 1 (vrouw), wegens
kindermoord 1, wegens vergiftiging 1 (vrouw), wegens diefstal onder
verzwarende omstandigheden of inedepligtiglieid daaraan '20, wegens
brandstichting 12.
(il) Van deze militairen waren 4 veroordeeld ter zake van insu(1) Zie de sub a-h bedoelde verordeningen in de Jëmitkl Ctmtmt
van 1870, r.-. 1,19,19, 21, 45 en 93,52,86, en in die van 1877, n". 7.

1

»

2

»

149

il W

1912

620

145

12

22

6

Andere vreemde oos-

Totaal . . .
108

9

ndb

109

2 079

638 (a)

(a) Omtrent de residentie Sumatra's Oostkust zjjn geen opgaven
ontvangen.
In Groot-Atjeh zijn de straks aangehaalde verordeningen
(2) In 18G7 (Bjjblad op het Indisch Staatsblad n°. 2025) zijn
de voordragten tot het verleenen van gratiebetoon aan veroordeelden
ter gelegenheid van "s Konings verjaardag aan ccnige algemeene
voorwaarden gebonden; vooreerst zou de helft van den straftijd
moeten zjjn doorgeliragt, en ten tweede zou de veroordeelde zich
het laatste jaar door een voorbeeldig gedrag moeten onderscheiden
bobben. In 187G heeft de Indiiche Hegering de betrokken autoriteiten
nader doen opmerken dat overwegingen van anderen aard, voor
iederen veroordeelde verschillende, door deze algemeene regelen
niet zfjn uitgesloten. Integendeel zou vooral ook moeten gelet
worden op de zwaarte van het gepleegde misdrijf, de omstandig
heden waaronder het bedreven was, en, waar het militairen gold, op
liet gedrag van den delinquent tjjdens zun aanwezen inde gelederen.
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omtrent de toelating en het verblijf van Europeanen en
vreemde oosterlingen niet van toepassing; maar op de
wenschelijkheid om ook voor dat gebied eene regciing ter
zake in 't leven te roepen is reeds de aandacht gevestigd.
Tot dusver wordt door den militairen tevens civielen bevel
hebber als beginsel gevolgd om Kuropeanen en met dezen
gel ijkgestelden, uit andere gedeelten van Nederlandsch
lndie aankomende, ter inwoning toe te laten eenvoudig
o]) aanmelding van hun persoon, en om van de zoodanige,
die uit den vreemde in Atjeli aankomen, slechts de over
l e g g i n g te vorderen van een p a s , afgegeven door den be
trokken Nederlandschen consul. Te 1'eiiang wordt er zooveel
mogelijk voor gezorgd dat geene passen naar Atjeh wor
den afgegeven dan aan personen, op wier gedrag geen
aanmerkingen van belang zijn te maken. W a t de vesti
g i n g van Chinezen en andere vreemde oosterlingen betreft,
daarover is feitelijk eenige controle gekomen sedert de
instelling in Groot-Atjeh van een Ohineesch bestuur. Aan
de niet in 's Gouvernements dienst zijnde Chinezen zijn
Oleh-leh en Penajoeng tot verblijf aangewezen. Op beide
plaatsen wordt door den luitenant-Chinees een register
aangehouden, waarin worden opgeteekend de namen der
personen van dien landaard (andere vreemde oosterlingen
zijn in Groot-Atjeh nog zeer weinig talrijk), de plaats hunner
herkomst en hun beroep. Andere formaliteiten voor hunne
toelating werden tot nog toe niet gevorderd.

het druk]«;rsreglement erkend , om namelijk nimmer ambts
halve eene vervolging wegens eenig drukpersdelict, waarbij
de Regering betrokken is, te doen instellen zonder dut
vooraf haar welmeenen zij gevraagd.
Slechts van eéne drukpersvervolging wordt in de voor
dit verslag ontvangen mededeelingen gewag g e m a a k t ,
en wel van die, ambtshalve ingesteld tegen den redacteur
der Stimatra-Conraut, beschuldigd van in die courant hoon
en laster te hebben gepleegd jegens een openbaar ambte
naar (den gouverneur van Sumatra's Westkust). Door den
raad van justitie te Padang werd de beklaagde te dier
zake veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf; maar
in appel werd het vonnis des eersten regters vernietigd
en de beklaagde vrijgesproken op grond dat de gebezigde
uitdrukkingen niet van dien aard waren, dat daardoor
een ambtenaar kon geacht worden aan den haat en de
verachting van zijne medeburgers te worden prijs gegeven (1).
De in 't vorig verslag, blz. 0 8 , bedoelde aanschrijving
van het Opperbestuur betreffende het Koninklijk besluit
van 13 Januarij 1854 {Tudisrk Staatsblad n'. 18) omtrent
het openbaar maken van stukken uit de gouvernements
archieven is in Julij 1876" in handen gesteld van den algemeenen secretaris en van den directeur van justitie, met
uitnoodiging om in den geest dier aanschrijving gezamenlijk
eene herziening te ontwerpen van Indisch Staatsblad 1854
n°. 18 en zoo nooclig ook van n°. 19.
De algemeene magtiging tot het openbaar maken van
Volgens de voorschriften omtrent het ontslag van mili
wetenschappelijke gouvernementsbescheiden, aan liet tech
tairen beneden den rang van officier, moesten de met een
nisch personeel bij de burgerlijke openbare werken, bij
briefje van ontslag uit het leger verwijderden, tenzij in
de marine en bij het departement van oorlog verleend bij
Indie geboren of opgevoed, naar Nederland worden opge
zonden. Met het oog op het aan «personen van 's Rijks j een gouvernements'oesluit van Junij 1870 (verg. het verslag
van dat j a a r , blz. 72) (2), is bij Indisch besluit van 25 De
wege i\aar Indie gezonden" gewaarborgde regt van i n g e 
cember 1876 in zoover beperkt, dat ondergeschikten tot
zetenschap aldaar {Indisch Staatsblad 1872, n°. 3 8 , art. 7 ;
liet in druk geven der bedoelde bescheiden niet mogen
verg. ook het verslag van 1873. blz. 82), is sedert October
overgaan zonder dat de chef van den diensttak waartoe
1876 bedoelde opzending niet langer verpligtend, maar
zij behooren zijne toestemming hebbe verleend.
van de keus der belanghebbenden zelven afhankelijk
gemaakt.
Naar aanleiding van eene quaestie, die zich in Siam had
Slarernij.
Ofschoon bij gelegenheid der vrijverklaring
voorgedaan over de positie van aldaar verblijf houdende
van de lijfeigenen in het gouvernement van Smnatra's
vreemde oosterlingen, afkomstig uit Nederlandsch Indie
Westkust (in de maanden Mei, Junij en Julij 1876j zoowel
(zie blz. 1), werd, na overleg met de Regering hier te
aan de eigenaren als aan de vrijverklaarden zelven reeds was
lande, in Indie uitgemaakt (Mei 1877), dat als »Nederte kennen gegeven dat deze laatsten voortaan, wat regten
landsche onderdanen" in den zin van het met Siam g e  en verpligtingen betreft, in alle opzigten gelijkstonden
sloten tractaat van 18(53, alleen die vreemde oosterlingen
met de vrijgeboren inlanders in dat gewest, achtte de
zijn aan te merken, die in Nederlandsch Indie geboren en
Regering het niet ondienstig die gelijkstelling alsnog in
aldaar, op het tijdstip der aanvrage vaneen reispas, gedu
verbindenden vorm uitdrukkelijk te proclaineeren. Daartoe
rende de zes laatst voorafgegane jaren gevestigd zijn g e 
strekte de ordonnancie van 25 September 1876 (Indisch
weest. De aan vreemde oosterlingen in Nederlandsen Indie
Staatsblad n°. 246). Omtrent de werking en de gevolgen
uit te reiken reispassen naar het buitenland zullen, in vel
van de bovenbedoelde vrijverklaring zijn van de residenten
band hiermede, voortaan de noodige aanteekeningen be der Padangsche Bovenlanden en van Tapanoeli (in de
vatten omtrent de afkomst en den duur van verblijf der
residentie radangache Benedenlanden waren reeds geen
belanghebbenden in Nederlandsch Indie. Omtrent den staat
onvrije lieden meer) bij het eind van 1876 zeer gun.stige
van h e n , die bij aankomst in Siam van geen reispas zijn
berigten ontvangen ('S). Uit beider mededeelingen is af
voorzien of op wier reispas de noodige aanteekeningen ont
breken, zal de consul, even als tot dusver, zich in elk
(1) Vonnis van den raad van justitie te Padang dd. 1-1 Sep
voorkomend geval Lij de Indische Regering kunnen ver
tember 1876 eu arreat vau het Hooggeregtshot' Jd. 20 November d. a. v.
gewissen.
Vergunningen tot reizen in Nederlandsch Indie (aan
Europeanen en met dezen gelükgestelden, niet aldaar
gevestigd) werden in 187(i verleend ten behoeve van 14
personen.
Drie gevallen van politieke verwijdering- kwamen in 't
afgelo:)pen jaar voor, namelijk ten aanzien: 1°. van de 2
Cerainmers, bedoeld in 't vorig- verslag (blz. 26, noot 2);
2°. van 1 Arabier op de Ke3 r -edanden, en 3°. van 1 Arabier
en 1 Aroësche vrouw op de Aroë-eilanden. Over deze beide
laatste gevallen zie men blz. 28 en 29 van dit verslag.
Aan een in 1837 voor levenslang naar het eiland Banda
verbannen inlander uit Bantam werd vergund naar zijne
vroegere woonplaats terug te keeren. De in 1854 van Band-

jermatm naar Ambal (Bagelen) gebannen pangerau

AMIN

OKI.I.AII kreeg vergunning zich ter hoofdplaats Batavia
te vestigen. Aan eenige andere gerelegeerden werd onder
stand verleend, dan wel eene verhooging van onderstand
toegekend.
Drukpers. Eene gedachten wissel ing over het toezigt op
de pers gaf der Indische Regering aanleiding om de aan
dacht van den procureur-generaal nader te bepalen bij de
wenschelijkheid, reeds bij den aanvang der werking van

(Indisch Weekblad van het Reijt n°. 605 en 706).

(8) Dat besluit — in April 1874 ook toepasselijk verklaard op
de offleieren van dc:n genenden stat' — is opgenomen in n". 2362
van liet Ilijblad op het Indisch Staatsblad.
(3) bijzonderheden omtrent de wjjze waarop de maatregel der
vrijvet-klaring (door den gouverneur van Sumatra's Westkust in
pertOOB) | laatsclijk werd ten uitvoer gelegd, over t algemeen niet
blijkbare instemming der betrokken partijen, worden, vo.'ir zooveel
de l'adangsehe Bovenlanden betreft, aangetroffen in bijlage O bis
van 't vorig verslag, en, wat de residentie Tapanoeli aangaat, in
bijlage L hierachter.
Aan den lande heelt de maatregel gekost (wal de residentie Pa-

dangacbe Bovenlanden betreft, biykeus verbeterde opgaven):
l'adangsehe

Boven
landen.

Tapanoeli.

f 497,80 1'356 370,00
Losprijs .
Door de ■andere iie
Hallagen tot
adat
16 888,00
gevorderde Wrijkoop .
8 24.T85
16064,74
[volks lees;

Onvooi
ziene
uitgave)

Te samen.
1'356 867,80
16888,00
20 208,69'

;'34 350,5-1 '869618,86
r 898 064,89 •
76 870,00 i' 19384,- 600000,00
De raming bedroeg . 108 746,00
Zoodat minder is nitge
geven dan geraamd ree 896746 *|f 17256,15 f 10 384. L' 106 035,60 s
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te Leiden <lnt de maatregel geenerlei ttorendeu invloed
beeft uitgeoefend en dat net doel, met de vrijverklariiig
beoogd, als bereikt kan worden beschouwd.
]n de residentie Padangsche Bovenlanden, waar .'(HU
boedeks (eigenlijke slaven) en I1491kemanakanidibawah
loetoeh (personen in gewMzigden toettand van slavernij)
•waren vrijverklaard (verg. bijlage OWi van 't VOllg verslag),
volgen deze beide klassen thans in alles de adat van vrije

lieden; zij hebben toegang tot vergaderingen waar zij zulks
vroeger niet hadden, en dragen sieraden, waartoe zij vroeger
niet geregtigd waren. Door hunne gewezen eigenaren
worden de vrijverklaarden als gelijken behandeld. Slechts
eene enkele uitzondering selieen zieli in dit opzigt voor te
doen in de laras Soemaniek (Fort van der l'apellen), in
zoover sommige toeankoes aldaar aan de gewezen kenianakans di lawah loetoeh nog de verpligting wilden opleggen om, alvorens te h u w e n , de toestemming van den
toeankoe aloemanan berampat te vragen. Het bestuur
zou eehter dit punt ten voordeele der vrijverklaarden uitmaken, zoodra het officieel in de zaak werd betrokken.
W a t de oeconomisehe gevolgen der vrijverklaring betreft,
achtte de resident der Padangsche Bovenlanden het tijdsverloop nog' te kort om deswege een oordeel uit te spreken.
Voor het meerendeel zijn de vrijverklaarden bij hunne gewezen eigenaren blijven wonen, terwijl de overigen zich
ter plaatse van hun vroeger verblijf afzonderlijk hebben
nedergezet, hetzij als landbouwers, hetzij tot uitoefening
van eenig ander bedrijf.
In de residentie Tapanoeli, waar het bezit van slaven
meer voordeel en aanzien schonk dun in de Padangsche
Bovenlanden, omdat er niet de gewijzigde toestand van
slavernij bestond die in laatstgemeld gewest overheerschend was, hadden integendeel de meeste vrijverklaarden
hunne vroegere meesters verlaten en zich in dezelfde si reken , veelal in dezelfde kampongs, waar zij tot dusver
te huis behoorden, eigen woningen verschaft. I)e grootste
zorg voor de gewezen slaven (in 't geheel 7088, onder
welke 2000 Loeboes, een volksstam die in een hijzonderen
staat van lijfeigenschap verkeerde) was het vinden van
middelen om al dadelijk in h u n onderhoud te kunnen
voorzien. Dit gelukte echter zeer spoedig door het ontginnen en bewerken van ladangs, terwijl sommige hunner,
op aanbeveling der besturende ambtenaren, zich door de
hoofden in 't bezit zagen gesteld van koffijaanplantingen,
waarvan de eigenaren sedert lang verhuisd of zonder erfgenamen overleden waren. De Loeboes plantten vroeger reeds,
koffij , waarvan zij de opbrengst, tegen genot van een zeker
gedeelte der waarde,aan hunne meesters moesten leveren. Nu
zij, even als ieder ander, hun product aan het Gouvernement leveren en daarvoor den vollen prijs ontvangen, m a g
worden verwacht dat zij aan de kofifijteelt uitbreiding
zullen geven. Het bewerken der sawahs, waarvoor de
gehuwde slaven V3 of '/« van het product ontvingen en
de bij hunne meesters inwonende lijfeigenen enkel kost
en huisvesting genoten , geschiedt nu door de vrijverklaarden op dezelfde voorwaarden die vroeger door vrije
lieden bedongen werden, (leen enkel hoofd had zich tot
nog toe over de vrijverklaring beklaagd, en de vrees der
hoofden , dat zij geen menschen zouden kunnen bekomen
om bij feesten , begrafenissen enz. de taak der vroegere
slaven op zich te nemen , is ongegrond gebleken.
Naar aanleiding van de gerezen vraag hoe te handelen
ten opzigte der slavernij in Battaksche landschappen, die
onder gouvernementsbestuur wenschten te komen , werd
de gouverneur van Sumatra's Westkust van eenige i n structien voorzien. De Indische Regering gaf namelijk te
kennen dat zij in het algemeen de voorafgaande vrijverklaring der slaven als eene der voorwaarden voor
de inwilliging van verzoeken tot inlijving verlangt, doch
d a t , waar het mogt blijken dat de vrijverklaring
slechts kan worden verkregen ten koste van eenige g e l delijke opoffering, zij daartoe niet absoluut ongeneigd
mag worden geacht. In die gevallen zoudeu behoorlijk
toegelichte voorstellen kunnen worden ingediend. Onze
ambtenaren zouden zich echter zorgvuldig moeten onthouden om aan de hoofden der betrokken landschappen in
dit opzigt eenigerlei toezegging te doen, maar intusschen
geene gelegenheid moeten verzuimen om de bedoelde
hoofden telkens te wijzen op het wenschelijke om in hun
land slavernij en pandelingschap af te schaffen, hun
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daarbij voor OOgeO houdende dat het (ion verneinent, overal
waar liet gezag uitoefent, die beperkingen van de persoonlijke vrijheid niet dulden kan.
Omtrent do werking der in 't vorig verslag, hladz. 88, bedoelde ordonnancien van 14 Junij en 17 December 1875 (///,diieh Staatsblad n°. 140 en 287), betreffende de slavernij in de
gouvernementslanilen van ('elebes en ouderliooriglieden,

berigt de gouverneur van dat gewest, dat die bepalingen
volstrekt geene verandering gebragt nebben in den b e staanden toestand der slavernij. Hetzij uit onwetendheid ,
hetzij ten gevolge van misleiding, beschouwen de nietje-registreerde slaven zich nog geenszins als vrijverklaard.
Zooara echter bij openbare verordening de slavernij op
het gouvernementsgebied geheel zal zijn afgeschaft en de
nood i ge verbodsbepalingen tegen het houden van slaven
zullen zijn uitgevaardigd, zal van zoodanige misleiding
geen sprake meer kunnen zijn. De gouverneur hoopte
zeer spoedig eene voordragt tot vrijkoop der slaven te
kunnen indienen.
De bemoeijingen des bestuurs om in de Ralische landschappen Djembrana en Boeleleng, w a a r , even als elders
op Bali, onder de eigenlijke inheemsche bevolking n o g
in mindere of meerdere mate de slavernij in zwang is, tot
afschaffing daarvan te geraken , hebben ten deele reeds
een gunstig gevolg gehad.
In eerstgemelde afdeeling, waar trouwens het aantal
slaven gering was (52, toebehoorende aan 4 eigenaren),
werden, bij de in December 1875 met hoofden en eigenaren
gevoerde besprekingen , deze al dadelijk bereid bevonden
in de vrijverklaring toe te .stemmen, mits aan meesters en
lijfeigenen eene zekere tijdruimte (420 dagen) werd g e laten om zich op den nieuwen toestand voor te bereiden.
Tevens werd overeengekomen dat in dat tijdsverloop geen
overdiagt van slaven meer zou plaats vinden anders dan
door erfopvolging of door huwelijk eener slavin met den
slaaf eens anderen meesters, in Junij 1876 werd door het
plaatselijk bestuur eene registratie der aanwezige slaven
gehouden, waarbij, in overleg met de inlandschehoofden,
de waarde werd bepaald die aan de eigenaren vergoed zou
worden (ofschoon deze zelf geenerlei schadeloosstelling»
hadden bedongen). Voor de kinderen, na de registratie
uit slaven-ouders geboren , behoefde op geene schadevergoeding te worden gerekend , wijl het inlandsen bestuur
deze als vrijgeborenen erkende.
Nadat bij de Indische begrooting voor 1877 de vereischte
afkoopsom (in 't geheel f 2760) was toegestaan, kon reeds
bij ordonnancie van 28 April 1877 (Indisch
Staatsblad
n°. 90) het noodige ter definitieve regeling worden verrigt.
Die verordening verklaart de slavernij of lijfeigenschap in
het landschap Djembrana afgeschaft na den 31" December
van dit jaar, bepaalt de vergoeding, aan de eigenaren
(voor de geregistreerde slaven) te voldoen, op het in 1876
aangenomen bedrag, regelt de wijze en voorwaarden van
uitbetaling, en verzekert aan de lijfeigenen het behoud
der kleederen en andere onroerende goederen, die hun op
het tijdstip hunner vrijmaking volgens plaatselijke instellingen en gebruiken toebehooren. Uitdrukkelijk werd tevens
verkondigd dat de vrijverklaarden in alles gelijke regten en
verpligtingen hebben als de overige inheemsche bevolking.
In de afdeeling Boeleleng, waar het aantal slaven aanzienlijker is (minstens 800) en een groot gedeelte aan de
invloedrijkste hoofden toebehoort, toonden de belanghebbenden , bij eene in Mei 1876 door het Europeesch bestuur
belegde vergadering, zich slechts genegen tot maatregelen
om geleidelijk tot de afschaffing te geraken, in dier voege
d a t , na eene te houden registratie, alle niet-ingeschreven
slaven vrij zouden zijn, even als de kinderen uit ingeschreven slavinnen geboren n a de registratie; de geregistreerden zouden voorts gelegenheid verkrijgen zich vrij te
koopen, terwijl de overgang van slaven slechts door erfopvolging of door huwelijk eener slavin zou kunnen geschieden. Eene regeling in dezen geest is vastgesteld bij
eene verordening van dezelfde dagteekening als die voor
Djembrana, welke is afgekondigd in Indisch Staatsblad
1877, n°. 89.
Onder de zelfbesturende vorsten in den Nederlandsch
Indischen archipel waren er twee, die van Koetei en Pasir
(Borneo's zuid-oostkust), die van hunne in dit opzigt reeds
vroeger aan den dag gelegde goede gezindheid (verg. vorig
verslag, blads, 22 en 69) nader blijk gaven door de uit-
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vaardiging eensr verordening tot regeling van de geleidclijkc afschaffing vm» slavernij en pandelingschap in bun
gebied. Door den sultan van Koetei werd bepaald dat geene
nieuwe slaven of pandelingen meer mogten worden aangenomen en dat na September 1886 in 't gebeel geen
slavernij noch pandelingschap meer in Koetei zal worden
geduld. Al dadelijk werden vrijverklaard slavenkinderen

beneden de 16 jaren, en lieden die zelf geen sohuld hebben
maar boeten voor die van ouders of grootouder*. Ben termijn
van 0 maanden is gesteld voor liet doen Inschrijven der

pandelingen, na verloop van welken termijn de met-ingeschrevenen vrij zijn. Geene slavin mag tot vrouw worden
genomen dan na eerst te zijn vrijverklaard. Andere bepalingen hebben de strekking om den slaven eene goede

behandeling te verzekeren en hun te waarborgen dut zij
niet tegen bun wil naar eene vreemde negorij kunnen
worden vervoerd'. Tegen den eigenaar die zijne slaven
mishandelt, is o. a. als straf bedreigd, dat deze laatsten
worden vrijverklaard. In gelijken geest luidde de verordening door den sultan van 1'asir Uitgevaardigd.
In liet kleinste der drie sultansrijkcn in de residentie
Ternate, namelijk in Batjan, waar het getal slaven op
ongeveer 200 wordt geschat, rigtten de sultan en de rijksgrooten in den aanvang dezes jaars eene verklaring aan
den resident, waarin zij den wenseh uitdrukten dat de
slavernij in het geheele gebied van Batjan mogt werden
afgeschaft, evenwel met schadeloosstelling aan de eigenaren voor het verlies hunner slaven. Omtrent de slavernij
in de residentie Ternate zij overigens verwezen naar het
aangeteekende op hladz. 30 (1).
In sommige gedeelten van de residentie Timor bestaat
de slavernij nog als instelling, zooals in enkele rijken van
het binnenland van Timor, op Allor en op de Solor-eilanden,
ofschoon de slaven aldaar eigenlijk meer pandelingen zijn.
Geene gelegenheid wordt verzuimd om de hoefden te winnen
vet» eene langzame voorbereiding der afschaffing van de
slavernij, en althans voor maatregelen die de uitbreiding
daarvan kunnen tegengaan. Uat het bestuur er op bedacht
is om zooveel mogelijk te beletten dat in den Timor-arehipel,
voornamelijk van Soemba, geroofde inboorlingen als slaven
worden uitgevoerd, kan blijken uit het medegedeelde op
bladz. 38 (2).
Pandelinaschap.
De van den gouverneur van Sumatra's
Westkust en van den resident van Palembang gevraagde
gegevens omtrent de werking van het verbod om pandelingen te nemen (Indisch Staatsblad 1872, n°. 114), werden in Augustus van het afgeloopen jsiar bij de Indische
Regering ontvangen. De uitslag van het gehouden onderzoek mag vrij gunstig genoemd worden. Het aantal pandelingen schijnt in de laatste jaren gaandeweg te verminderen, en het is aan het bestuur niet gebleken dat er in
den laatsten tijd nieuwe pandelingen zijn genomen. In
de streken, die niet aan ons regtstreeksch gezag zijn
onderworpen, blijft de instelling wel ia waar op meer of
min uitgebreide schaal voortbestaan, maar voor een deel
moet zulks hieraan worden toegeschreven, dat de pandelingen door hunne meesters goed worden behandeld, en
zelf in hun toestand geen verandering verlangen. Op den
duur zal de invloed van ons bestuur ook op dezen staat
van zaken gunstig werken. Ten einde overigens de naleving der bovenbedoelde verbodsbepaling zooveel mogelijk
te verzekeren, zijn de hoofden van gewestelijk bestuur
onlangs aangeschreven om nu en dan opzettelijk te onderzoeken of niet in strijd daarmede gehandeld wordt.

(1) Over don slavcnuitvocr van de Papoea-eilanden is nok het
een en ander gezegd op bladz. 27 en 3 1 , by de bespreking van de
inspectiereizen van den resident van Amboina en diens verbljjf op
Gisser ((Jeramlaut-eilandcn). Op laatstgenoemde bladz. vindt men
ook met een woord gewag gemaakt van de slavernij op de Aroëeilanden.
(2) Ten einde de kommandar.ten onzer oorlogschepen in die gedeelten van den Indiseben archipel, waar nog slavenhandel wordt
gedreven, in staat te stellen om dien handel zooveel mogelijk tegen
te gaan, worden nadere voorzieningen noodig geoordeeld, aangaande
de bevoegdheid tot aanhouding van verdachte vaartuigen, en zulks
ter aanvulling van de bepalingen, opgenomen in Indisch .Staatsblad
1825, n". 44. Hieromtrent zijn zeer onlangs in Indie overwegingen
aanhangig gemaakt.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-oourant. 1877—1878.

Tweede Kamer, n

|Nederl. (Oost-) India]
§ 10. J'rrsoin'ii en instellingen met lui rtgttWtêm in cerbaud.

Landsadvtikalen. Met het oog op het bepaalde bij art. 788
van het reglement op de burgerlijke regtsvordering enz.
is aan de landsadvokaten of hunne, plaatsvervangers eene
algemeene magtiging verleend (September 1870) om voor
den betrokken raad van justitie ook in geschillen over eene.
waarde van f 200 of minder, alsmede in civiele processen
voor de landraden, waarvan hun de behandeling m c g t
worden opgedragen , voor het Gouvernement van Nedt r landsch Indie op te treden en in die gedingen al datgene
te doen wat zij nuttig of geraden zullen achten.
Pral:li:ijns.
Jn het afgeloopen jaar erlangden een zestal
personen eene aanstelling tot advokaat en procureur, waarvan twee bij het Ilooggeregtshof van Nederlandsch I n d i e ,
drie bij den raad van justitie te Samarang eu Mn hij di.'u
te Soerabaija. Hen der bij het Hooggeregtahof aangesteld»
praktizijns werd op zijn verzoek geplaatst in eene betrekking bij de regterlijke mngt. Door den raad van justitie
te Ramarang werd een der praktizijns, wegens oneerbie*
dighetd, voor den tijd van één jaar in de uitoefening zijner
bediening geschorst. Vermits bij den op 1 November 1875
ingestelden raad van justitie te Padang het ministerie
van procureurs verpligtend was gesteld, en het gebleken
was dat eene balie van slechts twee leden, als waaruit die
te Padang bestond, niet voldeed aan de behoefte, werd

op voordragt van het Hooggeregtshof, overeenkomstig het
bepaalde bij art. 9 , alin. 2 van het reglement op de regterlijke organisatie, aan den substituut-grillier bij gemelde
regtbank tijdelijk de waarneming der functien van advokaat
en procureur bij dat collegie opgedragen.
Notarissen.
Te Bandjermasin (Zuider-en Oosterafdeeling
van Borneo). waar de gewestelijke secretaris onlangs werd
vervangen, zijn de tot dusver.aan dien ambtenaar opgedragen functien van notaris en vendumeester, in opvolging
van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1872, n°. 1 5 6 ,
thans op een afzonderlijken notaris overgegaan.
Tolken. In den loop van 1876 werd aan den tolk voor
de Chinesche taal te Soerabaija, wegens ziekte, een tweej a r i g verlof naar Nederland verleend. Zijne plaats werd
door den tolk te Padang ingenomen. die op zijne beurt
door den tolk te Pontianak werd vervangen. Kenderélévetolken, die in den aanvang van dit jaar uit China t e r u g keerde, is tot tolk te Pontianak benoemd. Drie der hier
te lande aanwezige élévc-tolken vertrokken in December il.
naar China tot verdere voltooijing hunner studiën.
In September 1870 werd een Europeesch ingezetene van
Soerakarta op zijn verzoek benoemd tot translateur voor
de Javaansche taal, buiten bezwaar van den lande.
De in Februari] 187-4 benoemde adjunct-translateur voor
de Soondasche taal werd in het begin van dit jaar bevorderd
tot tolk. tevens translateur voor die taal. Te gelijker tijd
is uitvoering gegeven aan het opgevatte voornemen (zie
vorig verslag, bladz. 69) om nog een inlander van gouvernementswege tot adjunct-translateur voor genoemde taal

te doen opleiden.
Over de in Indie aanhangige maatregelen, om op den
duur te voorzien in de klimmende behoefte aan tranalateum
en tolken voor de inlandsehe talen, wordt gehandeld in
hoofdstuk K , afd. II.
Wet*- en boedelkamers. Volgens de rapporten der verschillende weeskamers heeft ook gedurende 1870 de nieuwe
instructie voor deze kamers (Indisch Staatsblad 1872, n°. 166)
vrij gunstig gewerkt. De wijzigingen en aanvullingen die
de nieuwe instructie gebleken is op sommige punten t e

behoeven, zijn in Indie nog in behandeling; daarbij wordt
tevens n a g e g a a n , in hoever de bij art. 30 voorgeschreven
wijze van berekening der renten van de door de weeskamers
beheerde kapitalen, die veel bezwaar oplevert, eene verandering zou kunnen ondergaan (3).
Het aantal der hierbedoelde instellingen is onlangs m e t
één verminderd, door de opheffing der weeskamer te Ter(3) De rente over 1876 is bepaald op 6 3 /, pet. (Jaiasche Comuml
van 18 Mei 1877).

[4. 2.1
Koloniaal verslag van 1877.

[Nederl. (Oost-) Indie.'

n a t e , waar 80008 geschikte personen te vinden waren om I hebben om de boekhouding der departementen en die der
Rekenkamer steeds in overeenstemming te doen zijn (opdat
t e vervullen. Haar ressort is mi gebragt onder dat van de ! kort na de sluiting van den dienst van eenig jaar de juiste
uitkomsten niet alleen kunnen worden opgegeven, maar
■weeskamer te Makasser, welke laatste te Temate door twee
ook delinitief vaststaan).
agenten zal vertegenwoordigd worden (Indisch Staatsblad
De in 1870 in werking getreden nieuwe organisatie van
1877, n". 70 en 77). Bij enkele weeskamer-lmreaux moest
den dienst der inspecteurs en adjunct-inspecteurs van finan
in het afgeloopen j a a r , wegens de vele werkzaamheden,
ciën (verg. vorig verslag blz. 70) voldoet aanvankelijk aan
tijdelijk eenig hulppersoneel worden in dienst gesteld.
de verwachting. Ten gevolge van het gebrekkige toezigt
D o k l a g t van een voogd, dat door de weeskamer te Batavia
dat vroeger, vooral in de buitenbezittiugen,'bestond, vor
voor de uitkeering der aan zijne pupillen toekomende renten
deren de verificatien van hetgeen over vorige jaren ver
2 pet. provisie werd in rekening gebragt, gaf aanleiding
schuldigd is, nog steeds veel tijd. Op sedert jaren bestaande
tot eene aanschrijving aan de weeskamers om tegen zoo
misbruiken, o. a. bij de heffing der paarden- en rijtuigen
danige verkeerde toepassing van de bepaling omtrent het
belasting , werd door de inspecteurs (te aandacht gevestigd.
boheerloon (Indisch Staatsblad 1854, n°. 79) te waken.
Te P a d a n g , waar sedert vele jaren geen inspecteur was
Van eene onlangs gehragte vereenvoudiging in de wijze
van afgifte (ten behoeve van geregtigden in het buitenland) geweest, werd al dadelijk het bestaan ontdekt van kwade
praktijken bij het vendukantoor.
van kleine militaire nalatenschappen (f 250 en minder) is
reeds gewag gemaakt op bladz. 2.
Bepalingen omtrent de afschrijving van vorderingen uit
Aan de door de wees- en boedelkamers ingediende op de rekeningen der comptabelen werden, ter uitvoering
gaven omtrent hare administratie in 1876 zijn de cijfers
van art. 9 der regelen omtrent de wijze van verificatie der
ontleend, vermeld in bijlage M. Van de kamer te Temate
ontvangsten , enz. (Koninklijk besluit dd. 4 Augustus 1874 ,
zijn dergelijke opgaven niet ontvangen.
n". 4 ; Indisch Staatsblad 1875, n°. 23), door den Gouver
neur-Generaal vastgesteld bij een besluit van 5 Julij 1876
(Indisch Staatsblad n°. 169). Daar de hoofden van gewes
«- Algemeene Rekenkamer en Comptabiliteit.
telijk bestuur de aangewezen personen zijn, om de vraag
te beantwoorden of een debiteur al dan niet in staat is
§ 1. Algemeene Rekenkamer.
te betalen, is hun de bevoegdheid gegeven om in den
regel te beslissen of eene vordering behoort te worden
In 't laatst van Augustus 1876 werd aan het bureau- afgeschreven. Tevens regelt het besluit van 5 Julij de
ersoneel der Rekenkamer de in 't vorig verslag (bis. 70)
boekhouding van — en het toezigt op — de vorderingen die
edoelde uitbreiding gegeven, die ten doel had om zoowel
blijven bestaan, maar wegens onvermogen der debiteuren
de werkzaamheden betreffende de dienstjaren van 1874 en
tijdelijk moeten blijven rusten.
later, als die betreffende de diensten van vóór 1874gelijk
Ter uitvoering van de artt. 5 en 8 van het aangehaalde
tijdig te kunnen doen vorderen. In de aanvulling van
Koninklijk besluit werden de autoriteiten aangewezen en
vacatures in den rang van hoofdcommies bij dit collegie
de termijnen bepaald voor de inzending aan de Rekenka
werden moeijelijkheden ondervonden, doordien van de 1ste
mer van de stukken, benoodigd voor haar toezigt op de
commiezen, die overigens voor de betrekking berekend
landsontvangsten, en werden voorschriften gegeven voor
geacht werden, niemand daartoe benoemd kon worden,
het opmaken van de toelichtingen op de rekeningen der
omdat geen hunner het zoogenaamd groot ambtenaarsexacomptabelen.
men had afgelegd. Twee hoofdc?mmies-plaatsen moesten
Verder is door de ordonnancie van 2 Junij 1811 (Indisch
daarom onvervuld blijven; de daardoor beschikbaar komende
Staatsblad
n°. 114) uitvoering gegeven aan art. 16 van
fondsen werden aangewend tot aanstelling van ambtenaren
het meerbedoelde Koninklijk besluit van 4 Augustus 1874,
van minderen rang.
bij welk artikel den Gouverneur-Generaal is opgedragen
Volgens de laatstelijk vastgestelde formatie (Indisch
om de wijze van verificatie te regelen van die ontvangsten,
Staatsblad 1877, n°. 103) bestaan de bureaux der Reken
welke van wege het koloniaal bestuur voor rekening van
k a m e r , met inbegrip van het tijdelijk personeel, thans uit
derden worden gedaan.
1 secretaris, 3 referendarissen, 4 hoofdcommiezen en 88
Bij vernieuwing heeft de Gouverneur-Generaal de hoof
commiezen van verschillenden r a n g , terwijl voor klerken
den van gewestelijk bestuur ten ernstigste aanljevolen (Sep
en l>edienend personeel, Denevens schrijfloonen , eene som
tember 1876) er met meer kracht voor te zorgen, dat alle
van f 4 4 2 0 0 'sjaars is aangewezen.
vorderingen ten laste van den lande steeds zoo tijdig mo
De met den dienst van 1874 in werking getreden ver
gelijk, immers vóór de afsluiting van het dienstjaar, ver
beterde regelingen ten aanzien van het financieel beheer
evend worden. Slechts in onvermijdelijke gevallen zou er
en de daarmede in verband staande wijziging van de in
toe worden overgegaan om voor de betaling van niet tijdig
structie der Rekenkamer maakten ook de herziening noodig
verevende vorderingen credieten aan te vragen bij de Wet
van hare huishoudelijke reglementen en instructien. In
gevende Magt. Om vertraging van den kant der belang
voldoening aan art. 2 van 'sKonings besluit dd. 4 Augustus
hebbenden te vermijden, werden deze door middel van de
1874. n°. 5 (Indisch Staatsblad 1875, n°. 24), waarbij die Jatasche Courant op de noodzakelijkheid van tijdige aan
herziening uitdrukkelijk werd gelast, bood de Kamer reeds bieding hunner rekeningen enz. indachtig gemaakt.
spoedig daarop (Mei 1875) den Gouverneur-Generaal ter
Tusschen de Indische Regering en de Rekenkamer ont
goedkeuring aan de door haar vastgestelde nieuwe huis
stond verschil van gevoelen ten aanzien van de verplighoudelijke bepalingen omtrent hare vergaderingen en
ting tot borgstelling van de zijde der boekhouders bij de
werkzaamheden, de inrigting harer bureaux, de aan te
wees- en boedelkamers. Deze ambtenaren waren steeds
houden registers, enz. Later heeft echter de Kamer, naar
als comptabelen beschouwd, omdat zij volgens hunne
aanleiding van de wenken van den directeur van finan
instructie tevens bewaarders zijn van gelden. Het bedrag,
ciën , de lijst der aan te houden registers aanmerkelijk
waarvoor
zij borgtogt moesten stellen ter voldoening aan
ingekrompen en de inrigting van eenige gewijzigd (De
de comptabiliteitswet, was dus bij Indisch Staatsblad 1866,
cember 1875). Sedert zijn de herziene reglementen en
n°. 98, geregeld. De Rekenkamer l>eweerde n u , dat zij
instructien door den Gouverneur-Generaal goedgekeurd
geene
landscomptabelen waren en alzoo van haar geen
(besluit van 4 Januarij 1877 , n°. 45).
acquit konden krijgen als bedoeld in art. 96 van genoemde
wet. Ofschoon de Indische Regering de juistheid van die
stelling niet kon toegeven, heeft zij moeten besluiten de
§ 2. Comptabiliteit.
verpligting tot borgstelling volgens de comptabiliteitswet
Naarmate de achterstand in de werkzaamheden der Reken te doen vervallen (Indisch Staatsblad 1877, n". 80), omdat de
borgtogt anders nimmer zou kunnen worden opgeheven ,.
kamer vermindert, waartoe de tijdelijke uitbreiding van
daar die opheffing door het acquit der Rekenkamer moet
haar personeel de gelegenheid heeft geopend, kunnen de
worden voorafgegaan. Tevens is echter de directeur van
nieuwe comptabiliteits-regelingen, in het verslag van 1875
justitie
uitgenoodigd om na te g a a n , of de boekhouders
uitvoerig besproken (zie aldaar blz. 73 en bijlage M),
der wees- en boedelkamers niet uit anderen hoofde dan
meer volledig hare werking doen gevoelen. De nog over
ter voldoening aan de comptabiliteitswet tot borgstelling
blijvende achterstand belet niettemin vooralsnog de vol
moeten worden verpligt.
k o m e n toepassing van die bepalingen, welke destrekking

de opengevallen (alle onbezoldigde) plaatsen in dut collegia
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II.

Algemeen burgeriyk

beheer.

Bij al de vijf departementen van algemeen burgerlijk
bestuur in Xederlandsch Indie traden in bet afgeloopen
jaar of in de eerste helft van 1877 nieuwe directeuren op.
De directeur van justitie jnr. 1). L. F . UK PAULY werd,
met ingang van 9 April 1876, benoemd tot president der
beide hoogo geregtshoven ; de directeur van binnenlandsch
liestuur C. BOSSCHKR, de directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid mr. W . A. HENNY en de directeur der burgerlijke openbare werken H. DIS BUUYN verkregen in September 1876, Mei en Junij j l . een eervol ontslag uit
'slands dienst, terwijl de directeur van financiën J . 1'.
SPRENOEK VAN EYK in Junij j l . benoemd werd tot a l g e meen secretaris van het Gouvernement (verg. bladz. 1).
In de opengevallen plaatsen werden respectievelijk benoemd
de heeren: mr. L. A. P . F . BUYN (laatstelijk secretaris bij
het departement van justitie), mr. G. Th. H. HKNNY (vroeger secretaris-generaal bij het Departement van Koloniën),
mr. W . STORTKNBEKEU j r . (laatstelijk 1ste gouvernements-

secretaris), H. J. Booi. (vroeger directeur van financiën),
en L. J . J . MICHIELSEN (laatstelijk inspecteur van financiën).
Blijkens 't vorig verslag (bladz. 71) achtte de Indische
Regering het wenschelijk om, door wijziging van enkele
bepalingen der instructie voor de hoofden van gewestelijk
bestuur, duidelijk te maken dat regtstreeksche aanrakingen tusschen die hoofdambtenaren en den GouverneurGeneraal niet zijn uitgesloten door de ambtelijke stelling
welke de directeuren van algemeen bestuur innemen (Indisch Staatsblad 1876, n°. 57). In dien geest werden in
Augustus 1876 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3043)
ook voor zooveel noodig herzien de bestaande aanschrijvingen omtrent de briefwisseling tusschen directeuren en
hoofden van gewestelijk bestuur. E r is nu bepaald, dat
deze laatsten hunne brieven en voorstellen over zaken,
welke ter kennis van de Regering moeten komen of eene
beschikking' der Regering vereischen, hebben te rigten
aan den Gouverneur-Generaal, doch in te zenden door
tusschenkomst van den betrokken directeur. Van de ter
doorzending ontvangen stukken, welke de directeuren niet
dadelijk bij de Kegering kunnen voorbrengen, ontvangt
de Gouverneur-Generaal wekelijks eene korte opgaaf (Bijblad n°. 3044). Van de beschikkingen der Regering ontvangen de hoofden van gewestelijk bestuur weder regtstreeks mededeeling , even als in vroegere jaren gebruikelijk was.
Nog altijd wordt in Indie omgezien naar middelen tot
inkrimping van het schrijfwerk op de kantoren van gewestelijk en plaatselijk bestuur, en in 't algemeen tot beperking van het bureauwerk der ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur, vooral ook ten einde de controleurs
niet meer dan noodig aan de schrijftafel te binden. Aan
een der hoofdinspecteurs van cultures is opgedragen aangaande dit punt op zijne reizen in overleg te treden met
de betrokken ambtenaren.
.1.
I.

Departement v a n binnenlandsch bestuur.
GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTL'UK; POLITIE.

§ 1. Ewopeesch

bestuur.

Tot dusver waren aan de residenten en op zich zelf
staande adsistent-residenten in de bezittingen buiten Java
en Madura de kosten hunner dienstreizen steeds vergoed
geworden op declaratien, waarin zij naauwkeurig moesten
opgeven, welke uitgaven door hen waren gedaan. Ter
vermijding van den omslag aan het opmaken, onderzoeken en uitbetalen dezer declaratien verbonden, is sedert
1 November 1876 (Indisch Staatsblad n°. 253) eene regeling ingevoerd , volgens welke de vergoeding voor reis- en
verblijfkosten wegens dienstreizen, door de bedoelde ambtenaren binnen het door hen bestuurd gewest ondernomen,
zal bestaan in een vast daggeld, bedragende voor de residenten der 2de klasse in de buitenbezittingen f 1 5 , en
voor de residenten der 3de klasse en de op zich zelf staande
adsistent-residenten f 12.
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Het denkbeeld om de controleurs bij let binnenlandsch
liestuur op Java en Madura met politiezorg te belasten
ivcrg. vorig verslag, bladz. 71), is in Indie nog in overweg i n g (1). Ook is bij de Indische Kegering een voorstel in behandeling tot herziening der voor die ambtenaren bestaande
proefinstruetie (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1067).
Veranderingen in de contróle-afdeelingen hadden in het
afgeloopen jaar plaats in een vijftal residentien van J a v a ,
waardoor het aantal dier afdeelingen in 't geheel niet 1
vermeerderde. Behalve in Tagal en Probolinggo (zie vorig
verslag, bladz. 178;, werd ook in Pasoeroean eene nieuwe
contróle-afdeeling (Kasri) ingesteld, bestaande uit de districten Pandakan en Gempol, doch daarentegen werd bot
getal contróle-afdeelingen in elk der residentien Sainarang
en Bagelen met 1 verminderd (2). In de Imitenbezittingen
werd in het afgeloopen jaar eene nieuwe controle-afdeelïng
ingesteld in Palembang, waar de bergstreek Sindang werd
afgescheiden van de uitgestrekte onderafdeeling Moesi
üeloe en geplaatst onder een afzonderlijken controleur.
Daarentegen kwam in de residentie Timor zoodanig ambtenaar beschikbaar door de opheffing van een der beide
coutroleursplaatsen op het eiland Soemba (3). Van de tijdelijke vermeerdering van het aantal controleurs in de residentie Sumatra's Oostkust met 2 , speciaal voor de afdeeliii"Deli, en van de voorloopige plaatsing van zoodanigen
ambtenaar op Halmaheira (Temate) is reeds g e w a g gemaakt op bladz. 18 en 34. De tijdelijke plaatsing van een
controleur in Djambi, als waarnemend politiek a g e n t , werd
reeds besproken in 't vorig verslag, bladz. 15.
Het is bekend dat in de laatste jaren voor het kader
der controleurs bij het binnenlandsch bestuur een normaal
cijfer is aangenomen, aanwijzende voor Java en Madura
100 controleurs (40 der eerste en 60 der tweede klasse ;
Indisch Staatsblad 1866, n°. 6), en voor de buitenbezittingen 119 controleurs (47 der eerste en 72 der tweede klasse;
Indisch Staatsblad 1872, n°. 2 5 5 , en 1875, n°. 17). Bij
het einde van 1876 waren bij het binnenlandsch bestuur
in dienst: op Java en Madura 98 (4) controleurs (waaronder
de 2 ter beschikking van den resident van Banjoewan<n
voor den dienst in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana
op Bali), en in de buiten bezittingen 114 (5), waaronder 4 op tijdelijk ingestelde standplaatsen (zie boven),
terwijl het aantal in functie zijnde adspirant-controleurs
(voor welke categorie geene vaste formatie is aangenomen)
op genoemd tijdstip bedroeg 48 op Java en Madura en
14 in de buitenbezittingen.
In verband niet de aan de Indische Regering gelaten
bevoegdheid om de standplaatsen der controleurs en adspirant-controleurs te bepalen en te wijzigen naar g e l a n g
van de eischen van den dienst t schijnt liet niet onnuttig
hier een overzigt te doen volgen van de wijze waarop d*e
bedoelde ambtenaren bij het eind van 1876 over den Indischen archipel waren verdeeld.

(1) Op bladz. 68 is reeds medegedeeld dat er over gedacht wordt
om aan de controleurs in Menado weder eenige regtsmagt toe te
kennen.
(2) In Maart 1877 (Imliwli Staatsblad n". 64) werd ook in Madioen
eene contröleafdeeling opgeheven.
(3) In Februarp 1877 (Indisch Staatsblad n°. 32) is liet aantal
controleursplaatsen met 3 vermeerderd als een gevolg van de reorganisatie van het bestuur in de Zuider- en Oosterafdecling van
Borneo (verg. § 4).
(4) Bovendien telden in de formatie de 2 controleurs, als secretarissen toegevoegd aan de beide hoofdinspecteurs der cultures. De
overweging dat de beschikking over een specialei) secretaris e r t o e
kon leiden dat de bureau-werkzaamhcden in den werkkring der
bedoelde hoofdambtenaren eene te ruime plaats innamen, ten nadeele
van den eigenlijken inspectiedienst, heeft er in Februaru il. toe
geleid deze toevoeging te doen ophouden.
(5) De controleurs in Atjeh, wier getal in Maart 1«76 van 6
op 8 werd gebragt, zjjn in deze opgaaf niet begrepen, omdat op
hen ook by de normale formatie niet gerekend is. Van de 7, die
op 31 December 1876 aldaar in functie waren (de 8ste was inmiddels
bevorderd tot adsistent-resident), waren er 6 getrokken uit het kader
voor de buitenbezittingen en 1 uit dat voor Java en Madura.

[«• 2.]
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Aantal

Aantal

contro- contro adspirantleurs 1(! leurs '_'i contro
klasse. klasse. leur».

(i B W B B T B X.

Bantam

Totaal.

3

.

Krawang
Preanger regentschappen. .
Cheribon

1

1

5

5

:i

4

Tagal

2

Pekalongan

contro- contro adspirantleurs Ie leurs 2e controklasse. klas»*
leurs.

Q B W E S T B N.

Suinatra's Westkust.

1

Batavia

\

.

.

Henkoelen

18
10

2

8
3
2

2

1

1

4

Sainarung

2

4

3

11

Japan
Bembang
Soeraba\ja
Pasoeroean
Probolinggo

1

3

1

5

1

3

1

5

5

4

5

14

3

6

3

12

1

2

3

0

Bezoeki

2
1

3
»

8

Banjoewangi

3
2

Banjoenias

2

1

Bagelen

1

Kadoe

Lainpongsche districten

.

Palembang

13

13

2

6

2

4

2

13

3

4

1

2

6
Suniatra's Oostkust .

.

.

1

SJOUW

4

Westerafdeeling van Borneo

5

Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo (b) . . . .

3

Celebes en onderhoorigheden . . . . . . .

4

8

3

Menado

5

4

3

6

Amboina

(e) 2

4

4

2

7

1

2

1

4

Madioen

1

5

2

8

Kediri

2

3

2

7

1

2

, .

. . . . . .

1

Madura
Als secretarissen toegevoegd
aan de hoofdinspecteurs
der cultures

Timor

46
I Palembang
Tijdelijk
geplaatst ] Sumatra's
(zie blz. 79) ]
Oostkust

in:

40
de statistieke opneming . . .

1

60

48

148

I
\ Temate

.

Bovendien in Atjeh .

.

bij
Boven de

formatie gevoerd ,
wegens
plaatsing:

in Atjeh
in

.

.

bijzondere
commissien.

Non-actief
Met buitenlandsch verlof.

11

4

15

1

1

3
1
23

Met buitenlandsch verlof

64

14

2
1
6
9

3
(«)4
11

5
36

(o) Hiervan 1 op eene toelage boven zijn non-activitcitstractenient tijdelijk gesteld ter beschikking van den resident van Samarang,
speciaal voor de afdeeling Kendal.
(6) Hü de met 1 Mei jl. in werking getreden nieuwe bestuursorganisatie van dit gewest (zie § 4) is het aantal controleursplaatsen
van 7 op 10 gcbragt.
(c) Hieronder de controleur ter beschikking van den resident als reizend ambtenaar.

Bijlagen C.

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1877

In de laatste jaren zijn de uit Nederland gezonden ambtenaren voor den burgerlijken dienst in Indie, in afwachting van eene definitieve plaatsing als adspirant-controleur,
veelal voorloopig ter beschikking \sn 1 de hoofden van gewestelijk lxistuur getteld om reeds dadelijk hij bet binnenlandscïi bestuur werkzaam te zijn. Aan de gewestelijke
bestuurders is aanbevolen (Januarij jl.) om die jeugdige;
ambtenaren, met het oog 00 hun toekomstigen werkkring,
vooral niet met bureau-werkzaamheden te belasten, maar
hen aan een adsistent-resident of controleur toe te voegen ,
ten einde van dezen, — in eene geheel inlandsche omgeving, waar zij gelegenheid zullen vinden zich verder in
de landstaal te oefenen en zich met de zeden en gewoonten
van het volk hekend te maken , — de eerste opleiding voor
het binnenlandsch bestuur te ontvangen. Tevens is opgemerkt , dat die leiding en vorming, om gunstige uitkomsten op te leveren, aan de bekwaamste en daartoe meest
geschikte adsistent-residenten of controleurs behooren toevertrouwd te worden.
§ 2. Inlandsch bestuur en politie.
De sinds geruimen tijd in Indie aanhangige overwegingen
betreffende de verbetering van het politiewezen op Java
en Madura (waarover zie o. a. het verslag van 1875,
bladz. 75) zijn thans zoo ver gevorderd, dat door de betrokken directeuren voorstellen ter zake aan de Indische
Regering zijn kunnen worden ingediend. In Junij jl.
waren die voorstellen bij den Gouverneur-Generaal in behandeling (1).
Het nader onderzoek, bedoeld in het vorig verslag (blz. 71),
omtrent de vraag of het inlandsch gemeentewezen in zijn
geheelen omvang wel bij algemeene verordening kan geregeld worden, heeft de Indische Regering inbare overtuiging versterkt, dat die vraag ontkennend moet beantwoord
worden. Niet alleen ontbreken de noodige gegevens om
eene zoodanige regeling te ontwerpen, maar het zou ook
niet mogelijk zijn haar eenigszins volledig te maken zonder
in strijd te geraken met art. 71 van het Regeringsreglement.
Wel is het echter wenschelijk voorgekomen de bestaande
voorschriften betreffende de verkiezing en het ontslag van
dessahoofden op Java en Madura te herzien en aan te vullen.
Die voorschriften, vervat in de publicatie van CommissarissenGeneraal dd. 8 Januarij 1819 (Indisch Staatsblad n°. 13)
en in eenige latere besluiten of aanschrijvingen der Indische
Regering , waren deels verouderd , deels niet volledig genoeg
om misbruiken bij de verkiezingen tegen te gaan. Dit
laatste werd reeds in 1864 aangetoond door den toenmaligen
directeur der cultures, die, geraadpleegd over de vraag
wat te doen zou zijn om het vervallen standpunt der
dessahoofden op te heffen , in de eerste plaats voorstelde
om, door nieuwe voorschriften, de vrijheid der verkiezingen
beter te waarborgen, daar de noodige bepalingen ontbraken nopens de plaats waar, en de wijze hoe die
verkiezingen gehouden moesten worden , en hierdoor te
veel gelegenheid gelaten werd voor inmenging van inlandsche hoofden en voor allerlei schadelijke invloeden.
Destijds is dan ook eene verordening op de verkiezing en
het ontslag der dessahoofden ontworpen , maar toen dit
ontwerp in 1806 aan het Opperbestuur werd voorgelegd,
rezen daartegen bedenkingen, die oorzaak waren dat de
zaak buiten verdere behandeling bleef, tot dat zij nu
onlangs weder is opgevat. Naar aanleiding van een voorstel, in den aanvang van dit jaar van de Indische Regering
ontvangen, is de Gouverneur-Generaal thans door den
Koning gemagtigd om, met intrekking der aangehaalde
publicatie van 1819 (Indisch Staatsblad n c . 13), eene
nieuwe verordening op de verkiezing en het ontslag der
dessahoofden uit te vaardigen , waarbij duidelijk worden
aangewezen de wijze waarop, de plaats waar, en de ambtenaren in wier bijzijn de verkiezingen moeten gehouden
worden ; de gevallen waarin de hoofden van gewestelijk
bestuur eene verkiezing moeten goedkeuren dan wel te
niet doen; en de redenen waarom aan dessahoofden ontslag
kan worden verleend.

Tweede Kamer, si
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Uit de publicatie van 181!) zal niet worden overgenomen
de bepaling, waarbij werd gewettigd het gebruik der bevolking, om hare dessahoofden te verwisselen., dat wil
zeggen, om een dessahoofd af te zetten en door een ander
te vervangen zoodra dit haar behaagde. Dit gebruik bestaat
sinds lang niet meer, en er was geen enkele reden om het
te herstellen, daar het niet anders dan schadelijk kan zijn
voor de openbare rust en voor de regelmatige werking
van het gezag. Evenmin zal in de nieuwe verordening
gewag gemaakt worden van periodieke verkiezingen, welke
ook, overal waar zij vroeger voorkwamen, in onbruik geraakt zijn. De wederinvoering der periodieke verkiezingen
is in 1864 in overweging genomen, maar door alle geraadpleegde Indische autoriteiten ten stelligste op alleszins
afdoende gronden ontraden, zoo als in bijzonderheden kan
blijken uit de historische nota over de dorpsbesturen op
Java (in 't begin van 1870 bij het Departement van Koloniën opgemaakt), welke als bijlage N bij dit verslag ia
gevoegd, omdat zij een volledig overzigt geeft van de
bemoeijingen, welke het Europeesch gezag in vroegeren
en lateren tijd met de dorpsbesturen op Java en Madura
gehad heeft, en omdat daarin waarschijnlijk menige
inlichting zal worden gevonden die bij de kennisneming
van de nieuwe verordening te stade kan komen. Zwijgende
over het verwisselen der dessahoofden door de bevolking
en over de periodieke verkiezingen, zal dus de nieuwe
verordening den bestaanden regel handhaven , dat de dessahoofden alleen aftreden ingevolge het ontslag hun door
de hoofden van gewestelijk liestuur verleend. Aan de bevolking wordt het regt niet toegekend om aan de dessahoofden hun gezag te ontnemen; maar hieruit volgt niet,
dat de dessahoofden, als zij zich niet aan bepaalde vergrijpen tegen den dienst of aan tekortkomingen schuldig
maken, steeds door het bestuur in hun gezag gehandhaafd
zullen worden, al zijn zij der bevolking nog zoo onaangenaam. Wanneer een dessahoofd het vertrouwen der bevolking, die hem verkozen heeft, verbeurt, en zijne vervanging noodig blijkt ter voorkoming van verwikkelingen,
dan zal hij door het hoofd van gewestelijk bestuur kunnen
worden ontslagen om redenen van openbaar belang.
De verwachting dat, bij de tegenwoordige zamenstelling van het districtsbestuur (verg. het verslag van 1874,
bladz. 72), het afzonderlijk personeel voor toezigt op de
cultures (koffij en suiker) aanmerkelijk zou kunnen worden ingekrompen, is door de ondervinding niet bevestigd.
De taak van het districtsbestuur blijkt, niettegenstaande
de versterking die het ondergaan heeft, te veel omvattend
te zijn en wordt gezegd door de ontwikkeling van handel,
landbouw en nijverheid in de laatste jaren te zeer te zijn
toegenomen, dan dat de bijstand der mantries voor de
koffij- en suikercultures zou kunnen worden gemist. Alleen
is het mogelijk bevonden, door betere verdeeling van het
werk der overigen, hier en daar een mantrie bij den suikerriet-aanplant af te schaffen. Dientengevolge zijn er in
Januarij jl. 24 van de 151 buiten dienst gesteld. Verdere
opruiming kan slechts geschieden naarmate (te beginnen
met 1879) in den aanplant trapsgewijze vermindering komt.
In één gewest (Samarang) werden de mantries voor de
suikercultuur bij uitzondering door schrijvers ter zijde gestaan. Deze laatste beambten zijn mede afgeschaft.
§ 3. Bestuur over vreemde oosterlingen.

In 't vorig verslag (bladz. 72) werd gezegd, dat in Indie
; sinds geruimen tijd overwegingen aanhangig waren omtrent de uitvoering, te geven aan art. 73, 2de lid, van
! het Regeringsreglement, waarbij aan den GouverneurGeneraal is opgedragen om te zorgen dat de hoofden der
vreemde oosterlingen van de vereischte instructien worden
voorzien. Deze zaak, welke onlangs op nieuw in behandeI ling werd genomen, is nog niet afgedaan. Wel heeft het
overleg tusschen de Indische Regering en de betrokken
J directeuren er toe geleid dat een ontwerp voor eene algeI meene instructie is opgemaakt, 't welk met de inzigten.
I dier Regering overeenstemde, maar zij heeft het wenschelijk
! geacht om, alvorens dat ontwerp te bekrachtigen, nog het
(1) Hetgeen over 1876 omtrent den staat van veiligheid in de
advies in te winnen van een lOtal hoofden van gewestelijk
verschillende gewesten was te melden, heeft reeds zijne plaats gebestuur op en buiten Java, in wier ressort uitgebreide nedervonden in hoofdstuk C Wat Java en Madura betreft, zie men
zettingen van vreemde oosterlingen worden aangetroffen.
bladz. 3 aldaar.
Bijblad van de Nederlandsche Steats-Courant. 1877—1878.
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Om Intllflhwi den kapitein der Chinezen te Makasscr
niet langer verstoken te laten van de lieni toebedachte
toelage voor administratiekosten (zie vorig verslag), is besloten de bedoelde tegemoetkoming voor 's hands toe te
kennen in den vorm eener personeele toelage.
Het aantal plaatsen op J a v a , waar Chinesche nederzettingen zijn toegelaten , werd met twee vermeerderd : Papar,
de hoofdplaats van het gelijknamig distriet in Kediri, en
Boekatedja, de hoofdplaats van het district Tjahjana in
Banjoemas (Indisch Staatsblad 1876, u " . Kil en 18:1). Voor
Papar werd de maatregel wenschelijk geacht in 't belang
van den nog al aanzienlijken rijsthandel; in Boekatedja
worden daarvan gunstige gevolgen verwacht voor de ontwikkeling van de tabakscultuur.
In twee afdeelingen (Sumanap op Madura en Deli ter
Sumatra's Oostkust), waar de Chinezen tot dusver door
één persoon werden ljestuurd (respectievelijk een Luitenant
en een kapitein), deed zich behoefte gevoelen aan uitbreiding van dit bestuurspersoneel. Daarom werd nog aangcsteld: in Sumanap een kapitein, gevestigd ter hoofdplaats
S u m a n a p , en in Deli een luitenant, gevestigdlte Tandjong
Poera in de onderafdeeling Langkat-Tamian (Indisch
Staatsblad 1870 , Of. 17(J en 276).
Ten aanzien van het bestuur over andere vreemde oosterlingen werden mede Benige voorzieningen genomen. Aan
den kapitein der Arabieren te Batavia, die in het afgeloopen jaar den personeelen titel verkreeg van «majoor" (1),
werd een adjunct toegevoegd met den rang van luitenant (Indisch Staatsblad 1876, n*. 297). Te Palembang
verkregen de Klingalezen en Bengalezen, die tot dus ver
onder het hoofd der Arabieren aldaar hadden gestaan, een
eigen hoofd (Indisch Staatsblad 1876, n°. 150), voor wien
door den resident eene afzonderlijke instructie werd vastgesteld (Jaraschc Courant van 4 Augustus 1876). Insgelijks
werd een afzonderlijk hoofd, hier met den titel van hoofd
der overwalsche vreemdelingen, aangesteld over de nietChinesche vreemde oosterlingen in de residentie R i o u w ,
wien Tandjong Pinang als standplaats werd aangewezen
(Indisch Staatsblad 1876, n°. 265).
§ 4. Verdere aanteekeningen betreffende sommige gewesten.
Jata en Madura (2). Behalve een paar ondergeschikte
wijzigingen in de administratieve indeeling der residentien
Soerakarta en Kediri, waarover zie Indisch Staatsblad 1876,
n " . 163 en 2 9 2 , valt hier alleen te vermelden de onlangs
(Junij jl.) door den Koning verleende magtiging tot o p heffing der opengevallen betrekking van regent van Soemoroto (.Madioen) (3), wiens gebied bij het aangrenzende
regentschap Ponorogo zal worden ingedeeld, dewijl het
van daar uit zóó gemakkelijk is te besturen , dat er geenerlei
reden bestaat om de vier districten, die bet gebied van
Soemoroto uitmaken, nog langer als een op zich zelf
staand regentschap te behouden. De patih van Soemoroto
zal voorloopig n o g in dienst blijven tot dat zich eene gelegenheid voordoet om ook hem te verplaatsen.
Iiuileiibezittinj/en.
De maatregelen betreffende het binnenlandse!) bestuur in de buiten bezittingen, die na bet
siangeteekende op bladz. 18 omtrent de afdeeling Deli
(Sumatra's Oostkust) hier vermelding verdienen, bepalen
zich hoofdzakelijk tot het gouvernement van Sumatra's
W e s t k u s t en tot de residentie Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo. Ter loops zij alleen nog aangestipt dat ten
opzigte van het inlandsen bestuur in Djambi (Palembang)
en op Saleijer (Celebes) een paar beschikkingen van onder-

(1) T e Soerabajja, waar de titularis tot dusver eenvoudig heette:
hoofd der Arabieren, werd aan het ambt de titel van kapitein verbonden (Inditch MiarsHmi 1877, n". 56).
(2) Hoedanig de verschillende gewesten van Java en Madura
in afdeelingen, regentschappen, distrieten en onderdistrieten zjjn
verdeeld, kan bljjken uit bijlage O van den lJegerings-aluianak
voor Nederlandsen Indie voor 1877.
(3) De titularis werd in Mei jl. benoeuid tot regent van Nu'awi;
in de regentenfamilie aldaar was geen geschikt eandidaat te vinden
voor de vervulling der vacature, ontstaan door het ontslag van
den laabten regent.
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geschikt belaag werden genomen. Zij betreden de a a n stelling te Djambi, Moeara-Kompeh on Saba (December
1876) van drie inlandsche hoofden over de onder regtstreeksch
gouvernements-bestuur staande inlanders, in plaats van
één (hooger bezoldigd) inlandsch hoofd te Moeara-Kompeh,
en de vereeniging (Indisch Staatsblad 1876, n°. 183a) van
twee glarangschappen op Saleijer tot ééne zoodanige bestuursafdeeling.
W a t Sumatra's Westkust aangaat, komt in de eerste
plaats in aanmerking eene wijziging in de zamenstelling
van het personeel, tot dus ver aan de chefs der afdeelingen
en onderafdeelingen toegevoegd om hun ter zijde te staan
in het toezigt op de cultuurwerkzaamheden en het daarmede in verband staande onderhoud van wegen en bruggen.
Tot dus ver bestaande ten deele uit voor die taak weinig
berekende Europeanen, ten deele uit slecht bezoldigde
inlanders, scheen dat personeel veel beter aan zijne bestemming te kunnen beantwoorden, wanneer het u i t sluitend uit inlanders werd zamengesteld, mits dezer
bezoldiging behoorlijk geregeld werd. In dien zin werd
in 't laatst van 1876 (Indisch Staatsblad n°. 327) eene
reorganisatie vastgesteld. Tot dus ver waren in dienst,
voor het toezigt op de cultures in het algemeen : 25 Europesche en 12 inlandsche opzieners, benevens 2schrijvers
en 10 oppassers, en voor het toezigt op de koffijcultuur
in het bijzonder: 22 inlandsche opzieners en 5 mantries,
in 't geheel dus 76 personen. Deze zijn nu vervangen
door 27 mantries der 1ste, 27 der 2de en 28 der 3de klasse ,
alzoo te zamen 82 inlanders. Door het vervallen der reiskosten van het Europeesch personeel, te stellen op f 12 000
's j a a r s , heeft de maatregel nog eene regtstreeksche besparing ten gevolge van f 11 520 's jaars.
In het landschap XII Kotta's der Padangsche Bovenlanden , waar het Gouvernement tot dus ver meer indirect
dan regtstreeks gezag uitoefende, deed zich voor de
behoorlijke toepassing der nieuwe verordeningen op het
regis wezen (4) behoefte gevoelen aan een van gouvernementswege behoorlijk geregeld en bezoldigd inlandsch bestuurspersoneel. Hierin werd voorzien door de iu-dienst-stelling
van 2 larashoofden en 6 panghoeloes kapala
(Indisch
Staatsblad 1876 , ir'. 327). Overigens kwam het voornemen
tot uitvoering (zie vorig verslag, bladz. 73) om aan een ige
panghoeloes kapala in de Padangsche Beneden- en Bovenlanden alsnog eene landsbezoldiging toe te leggen , en om
op >iias een derde bezoldigd hoofd aan te stellen (Indisch
Staatsblad 1876 , n°. 323).
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
waar bet Kuropeesch en inlandsch bestuur sedert de uitbreiding, die in 1860 het regtstreeksch gouvernementsgebied
aldaar onderging, nog altijd op voorloopigen voet geregeld
was gebleven , is met 1 Mei jl. de vroeger in uitzigt gestelde definitieve 1 estuurs-organisatie in werking getreden
(verg. o. a. het verslag van 1875. bladz. 78). De tegenwoordige inrigting van het personeel in genoemd gewest,
ook wat de niet tot het binnenlandscb bestuur behoorende takken van dienst betreft, zoomede deindeeling van
het gebied in afdeelingen, onder-afdeelingen en districten,
vindt men volledig omschreven in Indisch Staatsblad 1877,
n". 32 en 31. Genoeg zal bet daarom zijn hier aan te
teekenen , dat het gewest thans in zes afdeelingen is verdeeld , waarvan vijf bestuurd'door adsistent-residenten en
één door een controleur. Van de adsistent-residenten is

er één belast met het bestuur in de afdeeling Bandjermaatn
en ommelanden , vroeger onder regtstreeksch bestuur van
den resident, en één met bet bestuur in de afdeeling
Doesson en Dajaklanden , bestaande uit de vroegere, destijds door waarnemende civiele gezaghebbers bestuurde,
twee afdeelingen Doesson en Bekompai en Grooteen Kleine
Dajak. In de drie andere afdeelingen (Amoentbai, Martapoera en Koetei en de oostkust) waarvan het bestuur aan
adsistent-residenten is toevertrouwd , waren — ook volgens
de oude organisatie — dergelijke ambtenaren reeds gevestigd. De zesde afdeeling (tot dusver Sampit en de zuidkust,

(4) Aan de toezegging, den hoofden in de Tadangsche liovenlandcn bjj gelegenheid van de invoering der nieuwe regeling van
het rcgtswezen gedaan (verg. vorig verslag, bijlage M, bladz. 5 ) ,
dat hun (U> bevoegdheid tot het dragen van een ainbts-costuum zou
worden verleend, werd gevolg gegeven bü Indisch besluit van
1 Augustus 187G, n°.43, waarbjj het noodige ter zake geregeld werd.
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maar thans eenvoudig Sampit geheeten) il niet meer onder
een civiel gezaghebber , manronder een controleur geplaatst,
hoedanig- ambtenaar aldaar reeds in den laatsten tijd als
waarnemend civiel gezaghebber fungeerde. Het aantal
controleurs is i n ' t geheel van 7 op 10 g e b r a g t , zijnde de
9 overige geplaatst a l d u s : 3 in de afdeeling Amoenthai,
3 in de afdeeling Martapoera, 2 in de afdeeling Docsson
en Da jak landen en 1 ter hoofdplaats. De drie laatstbedoelde
controieursplaatsen werden nieuw ingesteld. Daarentegen
kwamen te vervallen de betrekkingen van civiel gezag
hebber hierboven bedoeld , die van controleur te Kween
en van posthouder aan de Kween en te .Schans van Tuyll.
Het aantal districten werd van 42 tot op 27 vermin
derd) de 15 uitgevallen (onbezoldigde) districtshoofden zijn
echter als onderdistrictshoofden in functie; gelaten. Ook de
6 reeds bestaande onderdistricten bleven gehandhaafd.
Overigens zijn de inkomsten der districtshoofden — die
thans allen bezoldigd zijn (vroeger was dit slechts met 21
hunner bet geval) — niet onbelangrijk verbeterd. De hoof
den der onderdistricten ontvangen echter , even als tot dus
ver, geene landsbezoldiging. In de twee bestaande regentsplaatsen (in de afdeelingen Amoenthai en Martapoera) wordt
bij vacature niet meer voorzien. In eerstgenoemde afdee
ling , waar in 1875 de regent werd gepensioneerd en .sedert
geen vervanger was aangesteld, kon het ambt al dadelijk
worden opgeheven (1).
Uitbreiding van gebied of vermeerdering van inmenging
wordt met de besproken reorganisatie niet beoogd, maar
wrel kraehtigcr gezagsuitoefening, waardoor onze invloed
bevestigd zal worden.
Dat de behoefte hieraan in den laatsten tijd ook in het
oostelijk gedeelte van den Archipel meer op den voorgrond
is getreden, zal reeds gebleken zijn uit de mededeelingen
betreffende Amboina en Ternate in hoofdstuk C , § § 1 7
en 18. Aldaar is tevens gezegd, dat maatregelen van
voorziening in Indie in overweging zijn (zie o. a. bladz. 27
en 36), en dat eene versterking van iiet Europeescb per
soneel op Halmabeira (Ternate), voorloopig bij wijze van
proef, bereids heeft plaats gehad (verg. bladz. 34).
§ 5.

Bijzondere onderwerpen (2).

Plaatselijke belangen. In bet afgeloopen jaar beeft de
Indische Regering haar advies doen kennen over het reeds
meermalen behandelde denkbeeld om aan de ingezetenen
op de voornaamste plaatsen in IS'ederlandsch Indie in meer
dere of mindere mate invloed toe te kennen op de behar
tiging van plaatselijke aangelegenheden, over welk vraag
stuk hier te lande laatstelijk de beschouwingen waren
ingewonnen van de 41e afdeeling van den Raad van State
(verg het verslag van 1875, bladz. 79). Ook bij de nadere
gedachtenwiaseling in Indiê , is men op de vroeger geop
perde bezwaren , hoofdzakelijk ontleend aan den eigenaardigen toestand der Indische maatschappij, blijven stuiten.
Ofschoon de Gouverneur-Generaal op die bezwaren wel
iets vond af te dingen, was bij echter met den Raad van
Indie van oordeel, dat voor bet tegenwoordige de omstan
digheden niet gunstig waren om de zaak tot stand te
brengen. Met deze zienswijze heeft de Regering biet te
lande zich vereenigd.
Even als reeds vroeger te Soerabaija geschiedde (verg.
vorig verslag, bladz. 74), zijn thans ook te Buitenzorg
en te Pontianak door de ingezetenen gelden bijeengebragt
voor het bekostigen eener straatverlichting. Te Soerabaija
.schijnt in den laatsten tijd , door afneming der geldelijke
bijdragen, het in stand houden van zoodanige verlichting
moeijelijkheid te hebben ondervonden.
In 't vorig verslag werd gehandeld over bet voornemen
der gasmaatschappij voor Batavia , om ook te Soerabaija
eene gasverlichting in te voeren. De onderhandelingen
over de daarvoor te verleenen concessie en over eene daar
mede gepaard gaande vernieuwing der in 1859 verleende
(twintigjarige) concessie voor Batavia, hebben tot eene
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bevredigende uitkomst geleid. Hij besluit van 7 JanuariJ
1877, n°. 1, heeft de Gouverneur-* leneraal aan bedoelde
Maatschappij bet uitsluitend regt verleend, om gedurende
25 jaren de stad Soerabaija en buitenwijken van gas te
voorzien. Wanneer echter de straatverlichting eerst aan
de Maatschappij wordt opgedragen nadat meer dan vijf
jaren sedert het in werking stellen der fabriek (3) verloopen zijn, dan zal de concessie geacht worden eerst in te
gaan met het tijdstip der Invoering van de gasverlichting
op de straten. Overigens blijft de concessie telkens stil
zwijgend voor vijfjaren van kracht, wanneer zij niet uiter
lijk binnen twee jaren vóór ban; verstrijking is opgezegd.
Voorts is het noodige bepaald om de concessie voor de
gasverlichting te Batavia steeds te doen eindigen te gelijk
met die voor Soerabaija. Bij afloop der beide concessien
bezit de Regering de bcnn'i/rf/ieid (voor de fabriek te Batavia was het volgens de oude concessie eene verpligting) om
de fabrieken te Batavia en Soerabaija inet alles wat daarbij
behoort te tomen over te nemen. Maakt de Regering van
deze bevoegdheid geen gebruik, dan heeft de Maatschappij
bet regt om bare inrigtingen te blijven exploiteeren , -/.ein
der evenwel zich te kunnen verzetten tegen de toelating
van concurreerende gasfabrieken.
Het is aan de Maatschappij vrijgelaten om ook te Samarang en buitenwijken eene gasverlichting te bezorgen op
gelijke voorwaarden als de thans bedongene, mits zij zich
deswege verklare binnen zes maanden na daartoe door de
Regering te zijn aangezocht. Die verlichting zal dan binnen
twee jaren na het verleenen der daarop betrekking heb
bende concessie moeten zijn tot stand gebragt.
De verdere voorwaarden der concessie Soerabaija-Batavia
(zie de Javasche Courant van 14 Januari]' jl.) komen in
hoofdzaak op bet volgende neder:
Te Soerabaija zal het gas aan particulieren en voor
'slanda gebouwen moeten geleverd worden tegen hoogstens
f 0.28 per kubieken meter, tot welk bedrag al dadelijk
de prijs te Batavia is verlaagd, waar tot dusver f0.35 werd
betaald.. De prijs wordt op f 0.25 g e b r a g t , wanneer het
gasdebiet (buiten de straatverlichting) in beide plaatsen
gezamenlijk eene som van f 450 0 0 0 ' s jaars opbrengt. Ten
opzigte der straatverlichting te Soerabaija blijft de Bege
ring geheel vrij; wor.lt echter besloten om daarvoor gas te
bezigen, dan zal de Maatschappij al bet noodige, ook voor
onderhoud, geheel voor hare rekening moeten bekostigen.
Het aantal lantaarns zal dan minstens .'{011 moeten bedra
g e n , voor welker verlichting, gedurende 2100 uren 's jaars,
f 70 per licht zal worden te goed gedaan, dat is ruim f 0.23'
per kubieken meter gas. Deze prijsberekening zal ook voor
Batavia van toepassing'zijn van bel oogenblik af dat te
Soerabaija de straatverlichting dom gas gaschielt. Tot
zoolang blijft voor de verlichting der straten van Batavia
de concessie van 1859 van kracht, ten-,ij inmiddels het
thans aanwezig getal van 782 straatlantaarns aldaar worde
gebragt op 975. In dat geval zal elk nieuw te ontsteken
straatlicht kottflooe geleverd en geplaatst worden, en daar
voor aan verbcbtingskosten . in stede van f 9 0 , f 72 per
jaar worden te goed gedaan (4). Na eene zekere toeneming
van het debiet van gas voor de straatverlichting op beide
plaatsen, ondergaan de bedongen prijzen eene evenredige
vermindering.
Behalve scherpe controle op de lichtsterkte van bet g a s ,
en bevoegdheid voor bet bestuur tot inzage der boeken, is
ook de afschaffing bedongen (van den dag af dat de con
cessie voor Soerabaija in werking treedt) van d e , krachtens
de oude concessie (voor Batavia), aan de Maatschappij toe
komende schadeloosstelling voor betaalde invoerregten op
materialen of voorwerpen voor de vervaardiging of de exploi
tatie van bet gas benoodigd. Op de begrooting voor 1877 is
voor deze schadeloosstelling eene som van f4022 uitgetrokken.

(3) De fabriek moet gereed zijn binnen ï»/i jSSf nadat de .Maat
schappij zich het benoodigde terrein verschaft heeft.
(4 Thans is voor elke lantaarn die, boven het minimum van
676 gratis geleverde, gi-plaatst wordt, f 10 in ééns en voor ver
lichting f 90 's jaars verschuldigd. De verlichting der bedoelde 075
(1) Aan drie der tot het regentengeslacht van h ■IIMIllllll bclantaarns, elk 1800 uren 'slaan brandende, kostte aanvankelijk
lioorende districtshoofden, waarvan er ét-nop het lltgf tl —itrt aan
f60000 's jaars (ongeveer f 88,88 per licht), doch sedert de met
spraak kon doen gelden, werden, als belooning voor de doorwjjlen
1873 ingetreden eerste contraetueele verlaging f 45 000 't iaars (d. i.
hun vader als regent bewezen diensten, pcrsoneele toelagen boven
ongeveer f GG,GG per licht). Gemiddeld kost dus de verlichting der
hunne bezoldiging toegelegd.
thans aanwezige 782 straatlantaarns to Batavia 's jaars f 54 030, d. i.
ongeveer f 69,86 per lantaarn.
(2) Zie ook op bladz. 73 de § CwmlMffm en plaatselijke teroriteniniieii.
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en ui/cojr van wapenen en buskruid.

Bepaalden zich

tot vóór 1873 do omtrent dit onderwerp geldende verbodsbepalingen alleen tot Java en Madam, Billiton en do
gouverneinents-afdeelingen Boelelong' en Djembrana op
Bali, sedert werden , in verband niet den oorlogstoestand
in Noord-Sumatra (1), voor de meeste andere buitenbezittingen dienaangaande tijdelijke maatregelen in het leven
geroepen, waarvan in vorige verslagen is melding gemaakt.
Zoowel het uiteenloopende dier vroegere en latere verbodsbepalingen als de wensehelijkheid van meer afdoende voorzieningen (in verband met den in den laatsten tijd sterk
toegenomen uitvoer van wapenen uit Singapore) leidden

de Indische Begering in het a%eloopen jaar tot het besluit
om tijdelijk eene nigcmcene regeling voor den geheelen
Indiaonen archipel uit te vaardigen. Deze tijdelijke algemeene regeling (ordonnancie van 30 November 187b',
Indisch Staatsblad n°. 302) is van verdere strekking dan
de verbodsbepalingen die reeds vóór 1873 van kracht
waren (betreffende Java en Madura , Billiton en de straks
genoemde Balische afdeelingen). Terwijl deze enkel Intrekking hadden op buskruid en vuurwapenen — geen
jagtkruid of wapenen van weelde zijnde — en daarvan
alleen den invoer verboden, verbiedt de ordonnancie van
30 November 1876, ook voor de tot dusver geheel opengestelde gewesten (2), zoowel den in- en uitvoer als het
binnenlandsch vervoer, niet alleen van vuurwapenen en
buskruid, maar ook van verder oorlogsmaterieel, behoudens
bestendiging der bevoegdheid van de hoofden van gewestelijk bestuur om, in speciale gevallen te hunner beoordeeling , uitzonderingen toe te staan waar het geldt wapenen van weelde (met bijbehoorende patronen) en jagtkruid,
of in 't algenven vuurwapenen en buskruid aangevoerd ten
behoeve van ondernemers van landbouw en nijverheid.
Overleg met de betrokken inlandsche bestuurders werd
voorgeschreven ten einde het verbod zooveel mogelijk ook
te doen handhaven in streken waar aan de vorsten
en hoofden het regt van zelfbestuur is gelaten (verg.
bladz. 38).
Onlangs is bij de Indische Regering de wenschelijkheid
ter sprake gebragt om, tegen den tijd dat op de thans
tijdelijk uitgevaardigde algemeene verbodsbepalingen zal
kunnen worden teruggekomen, eene verbeterde definitieve
codificatie van het onderwerp voor te bereiden, hetzij alleen
voor Java en Madura, hetzij ook voor zoodanig deel der buitenl«zittingen als de ervaring mogt doen noodig oordeelen.
Toezijt op de werving tan inlandsche zeevarenden. De
bepalingen, blijkens 't vorig verslag (bladz. 74) in 't leven
geroepen om vreemde gezagvoerders, die zich m de gewesten Timor en t'elebes van inlandsche schepelingen wenschen te voorzien, zooveel mogelijk te verpligten om de aangeworvenen behoorlijk weder terug te brengen, vorderden
van den schipper voor iederen aangemonsterden inboorling
de storting eener som van f 200 als borgtogt. Daar het
stellen van een geldelijken borgtogt voor de betrokken
vreemde gezagvoerders, meestal Australische paarlvisschers,
in vele gevallen aan bezwaar onderhevig was, tot schade
ook voor de inboorlingen der l)eide gewesten, die niet ongenegen waren zich als duikers te verbinden, is sedert
(Indisch Staatsblad 1876, n°. 289) ook met personeelen
borgtogt genoegen genomen. Geen ander dan een ingezetene van Nederlandsen Indie of wel eene in Nederlandsen
Indie gevestigde handelsfirma zal zich echter als borg ten
deze kunnen verbinden.
Schutterij kassen. Met toepassing van het in 1872 aangenomen beginsel, om van de contribuabelen aan de
schutterijkassen geen hoogere bijdragen te vorderen dan
de stand dier kassen en de werkelijke behoeften vorderen
(zie het verslag van 1873, bladz. 92), werd onlangs, te
rekenen van 1 Julij 1877, de contributie aan de schutterij(1) Het verbod om in Atjeh oorlogsbehoeften in-, uit- en door
te voeren (Indisch Staatsblad 1875, n°. 100 en 1877, n». 97) was
alleen voor de onderhoorigheden, niet voor Groot-Atjeh zelf, uitgevaardigd. Om verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen, is in
Augustus 1876 (Indisch Staatsblad n°. 200) de bedoelde in-, uit- en
doorvoer ook uitdrukkelijk voor Groot-Atjeh verboden.
(2) Banka, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, Menado,
Amboina, Ternate en Timor.

[ Nederl. (Oost-) Tndie]
kas te Djokjokarta, tot dusver Vj pet. van het bekend
vast inkomen der lietrokken ingezetenen, verminderd tot
V, pet. (Indisch Staatsblad 1877 , n°. 87).
II.

PKRSOONLIJKE DIKNSTE.N.

§ 1.

Java en Madura.

De overweging van het in 't vorig verslag (bladz. 75) bedoelde — door den directeur van binnenlandsch bestuur
aangeboden — ontwerp eener verordening tot regeling der
grondslagen van den heerendienstpligt heeft de Indische
Begering geleid tot de conclusie dat zoodanige verordening
bezwaarlijk kan worden vastgesteld; dat men althans
daarin voor alsnog weinig of geene bepalingen zou kunnen opnemen die niet reeds voorkomen in de bestaande
verordening op de heerendiensten (Indisch besluit van
1 October 1875, n°. 2 8 ; zie bijlage Ii van 't vorig verslag
en ook het Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2879).
Zij wenschte dus de verdere vermindering der heerendiensten , welke in het laatst van 1874 (verg. verslag van
1875 , bladz. 80) afhankelijk was gesteld van de regeling
der grondslagen van den dienstpligt, weder daarvan af
te scheiden. De Indische Regering was verder van oordeel
dat in overweging moest worden genomen om al dadelijk
over te gaan tot de afschaffing van al die heerendiensten
op Java en Madura welke niet geacht kunnen worden
ten algemeenen nutte te strekken , mits te gelijker tijd
een voldoend aequivalent kon worden verkregen door het
heffen van belasting in g e l d , hetzij in den vorm van o p centen op de landrente, de liedrijfslielasting en de belasting
op de vischvijvers , hetzij in den vorm van een hoofdgeld —
w a n g pantjèn — , geheven volgens de beginselen omschreven
inliet verslag van 1874, bladz. 76. De eerstbedoeldevorm
van belasting, door de drie laatste directeuren van binnenlandsch bestuur aangeprezen, werd ook door den
Gouverneur-Generaal voorgestaan; de Raad van Indie
echter bleef de voorkeur geven aan de heffing van wang
pantjèn. Aan de hoofden van gewestelijk bestuur zijn
thans inlichtingen gevraagd nopens de wijze waarop zou
zijn te voorzien in de verschillende werkzaamheden ten
behoeve van het Gouvernement, waarvoor in 't vervolg geen
heerendiensten zouden worden gevorderd wanneer alleen
de diensten ten algemeenen nutte (3) gehandhaafd bleven.
Definitieve voorstellen zijn tot dusver hier te lande nog
niet ontvangen.
Aangaande de werking van de thans bestaande heerendienstregeling in het afgeloopen jaar is wreinig bijzonders
te vermelden.
Ondanks het stellig voorschrift dat de inboorlingen niet
zijn verpligt tot eenige levering, betaald of onbetaald ,
van materialen of andere goederen die hun bijzonder of
gemeentelijk eigendom zijn, bleken sommige ambtenaren,
ook met het oog op de bewoordingen van art. 1 , 2 ° . ,
der ordonnancie van 26 September 1867 (Indisch
Staatsblad n°. 122), in de meening te verkeeren, dat het
verbod alleen betrekking had op het vorderen van leveringen ten behoeve van personen, zoodat zij het niet van
toepassing beschouwden op den inkoop van verhardingsmateriaal door de dienstpligtigen voor het onderhoud der
wegen. Bij eene circulaire van 28 Maart 1877 werd niet
nadruk aan de hoofden van gewestelijk bestuur opgem e r k t , dat ook ten behoeve van den lande geene leveringen , van welken aard en door wien ook , mogen gevorderd worden, behoudens de gevallen, voorzien bij
art. 67 en volgg. van de ordonnancie van 17 Januarij 1864
(Indisch Staatsblad n°. 6), regelende de onteigening ten
algemeenen nutte.
De bepaling, welke de m a g t i g i n g van den GouverneurGeneraal vordert voor het te werk stellen van heerendienstpligtigen op verderen afstand dan 8 palen (2V5 uur gaans)
van hunne woonplaatsen, vond toepassing ten opzigte
(3) Als zoodanig zouden, naar de meening van den directeur
van binnenlandsch bestuur, alleen z(jn aan te merken de diensten
voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen niet de
daarin gelegen bruggen en duikers, van waterleidingen en van dammen, zoomede voor het transport van gouvernementsgoedercn en
van landsdienaren.

BQlagefl C.
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van liet onderhoud van < 1«*11 grooten postweg in Banjoewangi, die tussoben de hoofdplaats en Badjoolmati (geteut
Bezoeki) op eeoe kleine uitzondering na, door eene dorre
onvruobtbare streek loopt, waar (>;J niet zeer grooten
afstand van den weg slechts drie dessa'i worden aangetroffen. Daar geene andere regeling te treffen was, heeft
de Indische Regering goedgekeurd dat 1 >ij de door den
resident vastgestelde nieuwe vijfjaarlijkschcregeling in bet
onderhoud van bedoelden weg ook aandeelen zijn toegekend aan dessa's, meer dan 8 palen van dat werk verwijderd liggende. Telkens wanneer die afstand overschreden wordt, rekenen echter de diensten als dubbele
dagdiensten.
Ben uitvoerig overzigt, voor elk gewest afzonderlek,
van de in 1876 verrigte en van bet aantal ongebruikt
gebleven beerendiensten wordt aangetroffen in bijlage 0
van dit verslag. Uit dat overzigt blijkt dat bet aantal
heerendienstpligtigen is toegenomen met 45285 of — lier- i

JAREN.
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leid naar liet getal personen van wie bet volle aantel
dagdiensten (52 per jaar) kon gevorderd worden - - met
19284 (1); eene vermeerdering dus die de gelegenheid
aanbood om over mim 1 roillioen dagdiensten per jaar
meer te beschikken dan in INT."». Van de I01723513dagdiensten, waartoe de beerendienstpligtige bevolking in de
gouvernementslanden op .lava en afadura gedurende
1876 kon geroepen worden . werden er intusschen slechts
gevorderd 30135667, d. i. 29.6 pot., nagenoeg dezelfde
verhouding als in 1875, toen 29.5 pot. van de verschuldigde diensten gebruikt werden (2). Het maximum van
.V2 dagdiensten bleef dientengevolge in elk der heide
jaren vuur iederen dienstplignge gemiddeld tot 1'i dagen
arbeids beperkt.
Dit het volgende staatje kan worden gezien tot welke
doeleinden de gevorderde heerendiensten voornamelijk strekten. De opgegeven cijfers zijn dagdiensten.

Algeineone diensten
Bijzondere diensten (dat zijn de zoodanige, waarroor
dagelijks een vast aantaldienstpligtigen opkomt. aan openbare werken van algemeen
nut. waarbij het belangiler inof waarvoor dagelijks een zeker aantal kan worKoeliediensten bij
landsche bevolking regtstreeks reizen van landsdieden opgeroepen).
betrokken is. (<r)
naren (de hulp bij
het overbrengen hunrijtuigen hmgs
Voor eersten aan- ner
Diensten
Bezetten
Diensten bij
Voor
steilten daaronder
leg
.
zware
hervan
de inlandsche
van anderen
begrepen). (/<)
stelling of verhoofden.
aard. (<l)
wachthuizen.
onderhoud.
nieuwing.

7 649 077

6 218 488

3186 220

(d) 10054 625 (,/') 2964696

17 053 785

1875 . . . .

Tweede Kamer. 85

7 378 547

6 265 620

62 561

13 081882

(1)3239247

(e) 10026943 (//) 2703752

(i) 16 883 414

(}) 12 820 729

Te zamen.

30 135 667

99 034

29 713 143

(«) In bijlage O onder verschillende rubrieken gesplitst opgegeven.
(6) Dit cijfer verschilt niet de opgaaf in 't vorig verslag, doordien een paar soorten van diensten (die waarop noot h betrekking
heeft) van de bijzondere naar de algemeene diensten zjjn overgebragt.
(c) Hieronder zjjn voorloopig nog gerangschikt passangrahans, passantenhuizen, districtsgevan genissen en inlandsche schoollocalen,
deze laatste voor zoover daarin van gouvernementswege geheel kosteloos onderwijs wordt gegeven.
(d) Hiervan 80.10 pet. voor het onderhoud van wegen en 15.10 pet. voor het onderhoud van dijken, dammen en waterwerken.
(e) Hiervan respectievelijk 75.15 en 18.93 pet. als boven.
(D Hiervan voor het maken of vernieuwen van dijken, dammen en waterwerken 44.79 pet., van bruggen en duikers 42.97 pet. en
van wegen 6 pet.
(j) Hiervan respectievelijk 39.46, 43.7G en G.24 pet. als boven.
(//) Heerendienstpligtigen mogen hiervoor alleen gebezigd worden wanneer voor de reglementair bepaalde loonen geene vrijwillige
koelies te bekomen zjjn, en overigens alleen in die gevallen waarin de bepalingen omtrent de reizen van landsdienaren de verstrekking
van een bepaald aantal koelies wettigen.
In een aantal gewesten hleef het totaal der verrigte
bijzondere diensten heneden het cijfer van 1875 (3), niettegenstaande vrij algemeen voor net overbrengen van hrieven thans meer diensten staan uitgetrokken, doordien in
onderscheidene residentien bij de nieuwe regelingstaten
gerekend is op het overbrengen van brieven van en naar
de onderdistrictshoofden (in 1874 en 1875 veelal als g e meentelijke dienst beschouwd). W a a r in 1876 het aantal
bijzondere diensten dat van 187ö overtrof, vooral in Sainar a n g , 1'asoeroean, J a p a r a , Madioen en Kediri, was dit

j
j
|
!

(1) Deze toeneming zou aanzienlijker zjjn geweest, wanneer niet
voor de residentie Batavia een veel lager cijfer werd opgegeven dan
voor 1875 (toen 150283 dienstpligtige.il met volle aandeden, thans
slechts 107 075), welk verschil wordt toegeschreven aan eene herziening der bestaande regclingstaten.
(2) Hier en in de aangehaalde bijlage O is alleen sprake van de heerendiensten die van gouvcrnenientswege geregeld zijn, niet dus van de
gemeentelijke diensten, waarmede het bestuur geene andere bemoeijeBijblad van de Ne.lerlandsche Staats-Courant. 1877—1878.

bieraan te wijten dat meer diensten waren gevorderd voor
het bezetten van wachthuizen. Voor laatstgenoemd gewest
vindt men te dien opzigte aangeteekend, dat aan de wachthuizen meer volk werd geplaatst, en dat zij ook over d a g
werden bezet gehouden, maar dat overigens het aantal dier
posten zooveel mogelijk was ingekrompen, door ze te beperken tot. die op de grenzen of tot plaatsen aan groote
of binnenwegen gelegen, waarvan het bekend is (lat er
dikwerf gestolen vee langs vervoerd werd. In Banjoemas
daarentegen vorderde deze dienst, ten gevolge van doelnis heeft dan te zorgen dat ze binnen behoorlijke grenzen blyven.
(3) Hierop had wel eenigen maar toch geen ovcrwegenden invloed
(behalve alleen wat Kadoe betrof) de rangschikking onder dcalgemeene diensten van een paar soorten van diensten, welke in 1875
nog tot de bijzondere gerekend werden (verg. noot b in het staatje
hierboven). Buiten de laatstbedoelde heerendiensten werden gedurende;
1876 als bijzondere diensten gevorderd: in 11 residentien 378093
dagdiensten wlmtm dan in 1875, in 10 residentien 548464 dagdiensten
meer dan toen.

[*.
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matiger verdeeling der wachthuizen, een aanzienlek getal
Brzonen minder. Verder droeg bier tot vermindering der
ijzondere dieniten liij: hei terugbrengen van bet aantal
der o]) eiken post gestationeerde paarden van de regentspos'erij van 6 op 4 , wurdoor minder graanyden benoo-
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Ten gevolge van een en ai.der kal: gezeg.1 wor !i"i dat

het transportwezen (3) in de residentie Palembang thaui
in bevredlgenden toestand gebragt en de arbeid aan de
wegen behoorlijk geregeld is. Kene verordening tot wettelijke regeling der persoonlijke diensten in ile gnuverne-

digd waren , — het overlaten van de bewaking der in de
kom der dessa's gelegen landspakhuizen aan do dessa-

mentslanden van dit geweet kon dus niet meer voorbarig
boeten (verg. het verslag van 1875, blaas. 82), en tot

politie (1), en van de bewaking der moostodistrictagevan-

hare vaststelling, zoomede tot eenige andere daarmee zamen-

genissen aan de oppassers der districtslioofden , - - en eindelijk de intrekking der beerendienstpligtigen voor het

stuur magtiging verleend. Tegen een aequivalent in geld

bedienen van overvaarten in de afdeeling Tjuatjap.
Ten behoeve van den arbeid aan wegen, dijken, d a m men , bruggen enz. moesten in de meeste gewesten meer
werkkrachten (ah/emeene heerendiensten) worden gevorderd

dan in 1875, inzonderheid in Pasoeroean, de Preanger
regentwhappen en Samanng. In enkele residentien ging
het Qouvernement er weder toe over om hij aommige
werken aan de dienstpligtigen eene tegemoetkoming voor
voeding (12V, cent daags) te doen uitbetalen, Waar het

bewerken van de te bengen materialen, 1». v, het bakken

van steenen , voor de heerendienstpligtigen te bezwarend
w a s , bezigde het Gouvernement daarvoor vrije arbeiden.
In een achttal residentien waren de algemeene diensten
minder veelvuldig dan in 1875, maar voornamelijk was
dit het geval in Kadoe, Bantam, Kediri, Soerabaija, Probolinggo en Bezoeki. Kon hiervoor in 't algemeen als reden
gelden dat de wegen, bruggen en dijken allengs in beteren
weetend waren gekomen, zoodat daaraan minder onderhoud vereischt werd, in Bezoeki bad deze m i n d e n behoefte
aan dienstpligtigen nog eene speciale oorzaak , namelijk
de voltooijing van den permanenten stuwdam in de Sampean-rivier te Sitoebondo , waardoor het onderhoud van den
noodstuwdam , dat jaarlijks vele diensten vorderde , kwam
te vervallen. In Soerabaija waren ook daarom minder diensten noodig, dewijl in het afgeloopen jaar noch de Brantasnoch de Solo-rivier verwoestingen aanrigtten.
§ 2.

Buitenbezittingen.

Terwijl in sommige bezittingen buiten Java e n M a d u r a ,
zooals in de residentien Riouw, Sumatra's Oostkust, Westerafdeeling van Borneo, Temate en Timor, de gouvernementsheerendiensten zich, blijkens de organieke regelingen,
slechts bepalen tot buitengewone gevallen, d. i. tot wering
van rampen van hooger hand of tot afwending van algemeen gevaar, wordt er ook i n d e overige buiten bezittingen
naar gestreefd om de persoonlijke diensten, die het Gouvernement van de inboorlingen pleegt te vorderen, tot
het strikt noodige te beperken.
In Palembang bepaalt zich, na de afschaffing der anteran(transj)ort-) en postdiensten — waarin thans door uitbesteding (in den postdienst ten deele ook door vast bezoldigde
postloopers) (2) wordt voorzien — de heerendienstpligt der
bevolking bijna uitsluitend tot het onderhoud van wegen
en bruggen. Die diensten zijn thans zoo geregeld, dat
ieder dienstpligtige niet meer dan 10 dagen per jaar behoeft op te komen. Aan elke ploeg arbeiders, opgeroepen
o m , onder toezigt van de opzieners, de wegen te onderhouden , wordt eene werktaak voor 5 dagen aangewezen.
Ieder dienstpligtige behoeft dus voor dien arbeid slechts
tweemaal 'sjaars uit te komen, en zoo worden, zonder
druk voor de bevolking, de wegen steeds in goeden staat
gehouden. Alleen voor kapitale verbeteringen aan wegen
en bruggen moesten in 1876 nog vele diensten van de
bevolking gevorderd worden. Aan het meerendeel der daarvoor gebezigde dienstpligtigen werd evenwel eene tegemoetkoming voor voeding van 15 cents daags verleend.
(1) In Kediri worden nu dn landspakhuizen alleen des nachts
bewaakt, terwijl dit vroeger ook overdag geschiedde, en de wakers
dan niet zelden verpügt werden dienst te doen bij het wegen en
afladen.
(2) Ter Sumatra's Westkust en in Benkoelen, waar hier en daar
voor den postdienst mede ten deele over hcerendienstpligtigen werd
beschikt, is onlangs het aantal vaste postloopers insgelijks uitgebreid, zoodat ook daar de bevolking van deze verpligting is ontheven. Evenzeer is daartoe in de Lampongsche districten overgegaan,
waar reeds sedert de laatste drie jaren, hjj huishoudelijke regeling
(door de aanschaffing uit particuliere bijdragen van een postkar en
eenige paarden en door het benuttigen der politie-oppassers tevens
voor den postdienst), de beerendienstpligtigen van het brievenvervocr
waren ontlast.

bangende voorzieningen, is in Mei jl. door het Opperhewaren reeda vroeger van sommige persoonlijke diensten
ontheven de bewoners der hoofdplaats en die van het

dorp Soensiing aan de monding der Palembang-rivier
(daar Snensnng-rivier geheeten), de eersten namelijk van
het onderhoud der wegen en bruggen (verg. o. a. het verslag van 1873, bladz. 188), de laatsten van alle heerendienstea ten behoeve van den lande, met uitzondering
van h<-t stellen en onderhouden in onbetaalden arbeid van
de bakens in de Soensang-rivier, en van het verrigten
tegen betaling van loodsdiensten op de Palembang-rivier
(zie Indisch Staatsblad 1864 , n°. 150). Bovenbedoelde uitzonderingen zullen bij de algemeene regeling der persoonlijke diensten komen te vervallen, behoudens bestendiging
voor de ingezetenen der hoofdplaats van de gelegenheid
tot afkoop van de diensten aan wegen en bruggen. De
quaestie van het aequivalent voor de bewoners van Soensang zal overigens hare regeling vinden bij de aanstaande
herziening en wettelijke bestendiging der belastingen in
deze residentie, waarover gehandeld wordt in hoofdstuk M ,
terwijl het onderhoud der bebakening van de Soensangrivier voor rekening van den lande zal worden genomen
en de loodsdienst op de Palembang-rivier geacht wordt
zonder bezwaar te kunnen vervallen.
Voor Sumatra's Westkust, Billiton en de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo moeten mede nog regelingen,
als bedoeld bij art. 57 van het Regeringsreglement, worden
tot stand gebragt.
De gouverneur van Sumatra's Westkust verklaart dat
de thans gevorderde beerendiensten over het algemeen voor
de bevolking niet bepaald drukkend zijn, maar dat hij
het toch wenschelijk zou achten wanneer ze door eene
belasting in geld werden vervangen.
De heerendiensten die, in afwachting van eene organieke
regeling voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
door het Gouvernement van de inboorlingen in dat gewest gevorderd worden, kunnen mede gezegd worden niet drukkend
te zijn. In het volgende staatje zijn ze onder cijfers gebragt.

Aantal
AFDEELINGEN.

dienstpligtigen.

Bandjermasin en Kween
Martapoera
Amoenthai
Doesson en Bekom pai .
Groote en Kleine Dajak
Zuiderafdeeling (Sampit)

Aantal dienstpligtigen
in 1876 gemiddeld
dagelijks opgekomen
voor:
betaalde onbetaalde
heerenheerendiensten.(u) diensten.(fc)

5 016 34 a 35
13
16 641
63 220 74 h 76
27
4 594
1
1700
1450 niet op-

gegeven.

141
646
352
126
10
30

(o) Deze bestaan in het vervoer van militaire goederen, materialen voor de militaire genie, landsdienaren en gevangenen, het
overbrengen van spoedbrieven en het lossen van gouvernemcntazout.
(b) Onder de onbetaalde heerendiensten zjjn bedoeld: het bezetten
van wachthuizen b(j nacht, het onderhoud van bruggen en wegen
in kampongs, het bewaken der gevangenissen en passangrahans,
met uitzondering van die te Bandjermasin, alsmede de keraitdiensten
bü den regent en de districtshoofden.
(3) Het tot dus ver door verschillende omstandigheden achterwege
gebleven onderzoek naar de bevaarbaarheid van de voornaamste
waterwegen in deze residentie (waarop reeds gedoeld werd in 't
verslag van 1875, bladz. 82), is in Maart jl. opgedragen aan den
gezaghebber van het gouvernements-stoomschip Barito, aldaar gestationeerd.

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1S77.

In de sfdeeling Iftnahasfla der residentie Mens/lo bleken
da Inlsndsche hoofden In de regeling sn verdeeling der
persoonlijke dieneten, onuohreven l>ij de ordonnanoie van
22 Julij 1870 (Indisch Xtautshlad n°. 85j met weinig zorg

te werk te gaan; door den resident werden maatregelen
genomen om daarin van 1877 af verbetering te doen ko
men. Vooral was eene oorzaak van ongelijkmatige behan
deling gelegen in het (nu door den resident afgeschafte)
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zoogenaamde contributie-stelsel, waardoor bet aan som
mige dienstpligtigen, oa daartoe verkregen vergunning
van de hoofden, vrijstond zich, tegen eene storting van
f 5 ten bate der distriotskassen (1), voor den tijd vaneen
jaar van alle diensten vrij te koopen.

Welke persoonlijke diensten gedurende het afgeloopen
jaar in Hcnkoelei. (krachtens Indisch Staatsblad 18ÖÖ n°. 79)

zijn gevorderd, kan blijken uit het navolgende overxigt.

Aantal dagdienstcn gedurende 1870 gevorderd:

Cemiddeld

Beschikbaar

getal

AFDEELINGEN.

dienstplig
tigen.

Ommelanden van Benkoelen . . .

voor
voor
vervoer van
onderhoud
goederen
van
van
gouverne
wegen
ments
en bruggen.
ambtenaren.

1082

2 949

35 692

2 500

3 803

80 780

1538

v

5 227

157 000

2100

»

5 534

98 113

1500

6 794

62

2137

45 053

342

4 300

60 000

1 000

. . . .

29 570

583 192

10 124

Over 1875 was het cijfer . .

30 623

567 903

11988

Totaal

Ter hoofdplaats Benkoelen zijn , zoo als bekend, de dienst
pligtigen en (wat hunne wijken betreft) ook de ter plaatse
gevestigde vreemde oosterlingen vrijgesteld van het werk
aan wegen en b r u g g e n , doch is hun als aequivalent eene
jaarlijksche belasting opgelegd van f 2 per hoofd [Indisch
Staatsblad 1874 n°. 276). Daarentegen is van ' s l a n d s w e g e
voor het onderhoud van het wegennet ter hoofdplaats
f 2 0 0 0 'sjaars toegestaan, welke som echter, uithoofde der
duurte van het aan te schaffen verhardingsmateriaal, in
1876 niet toereikend bleek. De bedoelde belasting bragt
over het afgeloopen jaar f 2506 op.
Aangaande de heerendiensten in de Lampongsche dis
tricten, Banka, Celebes en Amboina is niets bijzonders
vermeld gevonden.
III.

LANDELIJKE INKOMSTEN;

§ 1.

Landelijke

Java

en

rampen.

99 760

604

BEDRIJFSBELASTING.

inkomsten.
Madura.

Landrente.
Uit het gewestelijk overzigt van den aanslag
en de opbrengst der landrente, hierachter in bijlade P (2)
medegedeeld, kan blijken welke wijzigingen de normale
aanslag voor het vijfjarig tijdvak 1873-1877 (waarin niet
zijn begrepen de slechts tijdelijk beplante gogovelden, daar
die jaarlijks worden aangeslagen) in 1876 onderging, ten
gevolge van: a. liet belastbaar worden van nieuwe sawahs
in het 4de oogstjaar; b. de uitbreiding van woonerven,
nipabosschen en boomgaarden; c. de toepassing van betere
gegevens omtrent de uitgestrektheid der bouwgronden ,
(1) Vooretellen tot intrekking dezer kassen (oorspronkelijk opgerigt om daaruit den aankoop van pelmolens voor de koflijbereiding
te bekostigen) zjjn bjj de Indische Eegering aanhangig. Tot vorming
dier kassen werd bjj de inlevering der koffij f 0,25 per pikol inge
houden.
(2) In deze bijlage zijn eenige cijfers betreffende de jaren 1873—
1875, welke waren opgegeven in de bijlagen Rb" n"'. I—III van
het vorig verslag, verbeterd.

NI

Totaal.

■

dinistpligtifcc.

overvaarten.

5 475
»

dagdienstcn
per jaar

voor eiken

van

4 950

Pasoemah Oeloe Manna
Oeloe Loeas en Kauer

tot wering

106 317

21

38 192

13

82 318

21

3 990

103 090

31

»

12 078

111691

20

»

850
»

7 706

13

45 395

21

61 000

14

22 393

615 709

21

14 858

596 128

19

I

»

1379

door opm<?tingen verkregen; d. het te niet gaan van gronden.
Die normale aanslag, in 1873 gesteld op f 16 904 318,37* (3),
is in de volgende jaren geklommen tot f 17 087 995,82 (4),
f 17 222 571,88 (5) en f 17 247 563,515. Het is echter
bekend dat deze cijfers niet voorstellen het bedrag waar
voor in de vier afgeloopen jaren de woonerven en de voor
geregelde cultuur bestemde gronden werkelijk waren aan
geslagen, omdat over vijf jaren verdeeld is w a t , volgens
den normalen aanslag, in 1873 méér geheven zou moeten
worden dan gemiddeld in 1870-1872 geheven was (art. 14
van Indisch Staatsblad 1872, n°. 66). De werkelijke aanslag
voor de bedoelde gronden bedroeg in de vier afgeloopen j a 
ren achtereenvolgens f 15 363 870,97 (6), f 15 881 583,35* (6),
f 16 430 200,26 (7) en f 16 865 398,40'.
De gogovelden, die jaarlij ks worden aangeslagen, waren
in diezelfde jaren belast voor f 478 473,98, f 513532,04*,
f 404 861,65 en f 443 388,13\
De werkelijke aanslag voor alle landrentepligtige gronden
bedroeg dus in die jaren achtereenvolgens f 15842344.95(6),
f 16395 115,40 (6), f 10 835 061,91 (8) en f 17 308 786,54. Deze
(3) Vroeger (zie vorig verslag, byiage R11, n°. I) werd opgegeven:
f 16 936 335,12'. J5jj dat cijfer was echter voor Soerabaija, Sainarang
enPekalongan respectievelijk f 20 436,64», f 7817,60 en f 99,00' te
weinig, voor Kembang f 370 te veel in rekening gebragt.
(4) Verbeterde opgave; zie noot 2. Volgens het vorig verslag was
dit cijfer f 17 058 358,59.
f5) Verbeterde opgavo; zie noot 2. Volgens het vorig verslag
was dit cjjfer f 17 177 142,005.
(6) Daar niet is opgegeven in hoever de thans gemelde ver
beteringen in den normalen aanslag ook van invloed moeten zjjn
op den werkeljjken aanslag van 1873 en 1874, heeft men hier de
cijfers van 't vorig verslag moeten behouden.
(7) Verbeterde opgave; zie noot 2. Volgens het vorig verslag
was dit cjjfer f 16 437 611,38'.
(8) Verbeterde opgave; zie noot 2. Volgens het vorig verslag
was dit cjjfer f 16 842 473,03'. (De verbetering geldt echter alleen
de voor vast aangeslagen velden, daar van de gogovelden geen
verbeterd aanslagcijfer, ook niet over 1873 en 1874, is opgegeven.)
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cijfers ■tellen echter weder niet voor wal werkelijk te ktftn
w'ns, daar In elk der genoemde jaren van een aantal gron
den geen belasting kon gevorderd worden, omdat /.ij niet
beplant werden , of omdat liet gewai mislukte, of omdat
zij vrijgesteld moesten worden wegens een der redenen in
art. 1 van lndiseli Staatsblad 1872, n°. 0 6 , genoemd.

De vrijstellingen en afschrijvingen bedroegen achtereen
volgens 11 2] 1 333,81 (1), f 1 158329,80 (2), f' 1 824247,24 (3)
en i' 1505431,12 In de vier afgeloopen jaren was dus ach-'
tereenvolgens te lufen f 14631011,14 (4) ,715239785,60 (4),
f 15010814,67 (5) en f' 15803365,42.
De betaling dezer belasting had over 't algemeen vrij
geregeld plaats. Wel Is waar was er hij het einde van elk
jaar eenige achterstand (achtereenvolgens f .">4:i584.!)i.
't' 321 506,88, I' 600852,09 en f224 100,97,overeenkomende
met ;i.7, 2.1 , 4 en 1.4 pet. van het verschuldigde), maar
die achterstand werd steeds voor het gi tste gedeelte
reeds in de eerste maanden van liet volgende jaar aange
zuiverd. Vooral in Bagelen. Boerabajja. Banjoewangi en
Japara was de aehterstand van 1870 veel geringer dan
die van het voorafgegane j a a r ; het voordeelig verschil be
draagt voor Bagelen alléén niet minder dan t' 135000.
In Pekalougan was in het afgeloopen jaar een bedrag van
f 052,5:!5 achterstallig, niet omdat het niet g e ï n d , maar
omdat het door dessahoofden verduisterd was.
Werd in vorige verslagen berigt dat de l)ij de landrenteverordening voorgeachreven opmeting der bouwgronden
alleen in Banjoewangi plaats vond. thans wordt berigt
dat ook in de afdeeling Anjer der residentie Bantam sedert
1874 metingen van den bedoelden aard zijn gedaan, en
dat men daarmede in 1876 gereed is gekomen. De uitkomst
leidde tot verhooging van den aanslag , omdat de belast
bare uitgestrektheid grooter bleek te zijn dan men die in
187:! geschat had. Wat' Banjoewangi betreft, moest het
werk der inlandsche opnemen door eène hermeting worden
gecontroleerd. Zij vond plaats onder toezigt van den in dat
gewest bescheiden controleur bij bet binnenlandsch bestuur
en leidde tot de ontdekking van talrijke verschillen, in
overeenstemming waarmede de aanslag verbeterd werd. Zoo
bleek de vaste aanslag te moeten worden vermeerderd
wegens eene bevonden grootere uitgestrektheid sawabs,
doch moest deze worden verminderd , omdat ten onregte
voor vast waren aangeslagen tegalvelden die niet geregeld
beplant werden , en e r . onder de tuinen , boomgaarden
waren opgenomen die wegens hunne geringe opbrengst
niet belastbaar waren. Ook waren onder de aangeslagen
velden in Banjoewangi ten onregte vele met koffij beplante
gronden (6) begrepen geworden.
Verder wordt thans gemeld dat de benuttiging der uit
komsten van de statistieke opneming in Madioen eene
vermeerdering van den normalen vasten aanslag ten g e 
volge had van f 24 957,47r> (in 1875 van f 2 2 1 5 5 , 6 9 ) ,
waar tegenover echter eene verbetering van de aanslag
leggers in de afdeeling Ngawi van genoemde residentie in
187(1 eene vermindering van den normalen aanslag met
f .'16 271,00^ te weeg bragt. Overigens werd het cijferver
hoogd in de Preanger regentschappen, doordien in de leg
gers van den vasten aanslag werden overgebragt tegal
velden , welke oorspronkelijk daarin niet waren opgebragt,
even als zulks in 1874 en 1875 heeft plaatsgehad; thans
zijn in die residentie geen tegalvelden meer, die jaarlijks
worden aangeslagen.
Zeer belangrijk waren weder in het afgeloopen jaar de
afschrijvingen wegens het onbeplar.t blijven van gronden:
(1) Ten gevolde van foutieve opgaven uit Samarang, waarop
reeds in 't vorig verslag werd gedoeld (bijlage R1"" n°. I, noot 5),
komt dit cijfer niet overeen met het totaal in kolom 15 aldaar.
(2) AU lioven (zie vorig verslag, bijlage R1"' n°. I I , noot 6 en
kolom 18).
(3) Dit cijfer is hier te lande bü berekening moeten worden
ingevuld, afgaande op de gewijzigde sommen die thans als bruto en
netto aanslag van 1875 worden opgegeven.
(4) Omtrent dit ejjfer geldt het aangeteekende in noot fi op de
voorgaande bladz.
(5) Verbeterde opgave; volgens het vorig verslag was dit cijfer
f 15 041682,13».
0>) Elders gaf tot vermindering in den bestaanden aanslag aan
leiding het verwisselen van de cultuur van belastbare gewassen met
die van koftij.
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dit was hoofdzakelijk hieraan toe te schrijven , dat bij de
samenstelling van de leggers der klassiAcatie In vele g e 
westen VOOr de uitgestrektheid der tegalvelden, bij gemis
aan eeiiigs/.ius juiste gegevens, slechts willekeurige cijfers
waren opgebragt. Ook zelfs voor de gewesten waar de

statistieke opneming had plaats gehad , waren <le beschik
bare cijfers veelal niet te vertrouwen, omdat in de meeste
residentien genieten was al wat eens in bebouwing was
geweest. Het personeel der bedoelde opneming is thans van
voorschriften voorzien, die tot het verkrijgen van bruik
baarder gegevens zullen leiden.
Dit de meeste gewesten wordt berigt , dat de prnefsneden , welke tot basis moeten dienen voor een volgenden
aanslag, overeenkomstig de laatstelijk ter zake gegeven

voorschriften (van .Maart 1875) bewerkstelligd werden onder
toezigt deels van Kuropescho, deels van inlandsche amb
tenaren. In Samarang kwam men hierbij meer en meer
tot dfl bevinding dat de aanvankelijk genomen proefsneden
eene geheel onjuiste basis voor den vijfjarigen aanslag
hadden aan de hand gedaan; gedurig zijn daarvan vrij
stellingen het gevolg geweest.
Ondanks herhaalde teregtwijzing en veelvuldige controle
van bestuursweqe, laat vrij algemeen de repartitie in de
dessa's nog veel te wenschen over, en geeft ze dikwijls

aanleiding tot knoefjerijen en ongeoorloofde heffingen door
de dessahoofden. Het aanhouden van repartitiestaten heeft
dan alleen waarde , wanneer ze in de dessa zelve worden
opgemaakt, en de belastingschuldigen kennis dragen van
de daarin opgenomen cijfers, niet wanneer de opmaking
slechts geschiedt, gelijk hier en daar het geval is, voor
den vorm , door hulpschrijvers van wedono's en adsistentwedono's. In de afdeeling Painakassan (Madura) werden in
het afgeloopen jaar aanslagbiljetten aan alle belasting
schuldigen uitgereikt, waarop van elke afbetaling aanteekening werd gehouden. In vele dessa's van Probolinggo
ontvingen de belastingschuldigen naar een oud gebruik
extracten uit de dessaregisters.
In het vorig verslag (bladz. 77) is berigt dat aan de
bezwaren, waartoe art. 10 der landrente-ordonnancie aan
leiding gaf, in April 1876 (Indisch Staatsblad n°. 88)
was te geinoet gekomen door de bepaling, dat de residen
ten omtrent het verleenen van vrijstelling wegens misgewas zouden beslissen , doch dat zij hunne beschikkingen
(vóór 1 December) aan de goedkeuring van den Gouver
neur-Generaal moesten onderwerpen. Aan dit voorschrift is
niet overal met de vereischte zorg gevolg gegeven. Niet
alleen was de vorm van vele der aangeboden processenverbaal gebrekkig en waren zij tevens te laat ingediend,
maar hier en daar bleek dat ook bij de zamenstelling der
comuiissien van onderzoek niet met de noodige omzigtigheid was te werk g e g a a n ; zoo hadden b. v. hoofden van
dessa's, waar het misgewas geconstateerd moest worden,
voor hun eigen velden als leden dier commissien gefun
geerd. Bij circulaire zijn de hoofden van gewestelijk bestuur
op de bewuste tekortkomingen opmerkzaam gemaakt.
Overigens zijn deze hoofdambtenaren door den directeur
van binnenlandsch bestuur van voorschriften voorzien voor
de indiening van verantwoordingen betreffende de landrente, en is hun tevens een model toegezondeir, waarnaar
de ondercollecteurs hunne verantwoording hebben in te
rigten (circulaire van 18 November 1876), een en ander
in opvolging van art. 17 der in Januarij 1875 door de
Indische Regering vastgestelde administratieve voorschrif
ten voor de departementen van algemeen bestuur, betref
fende de controle op de landsontvangsteu en uitgaven
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2814).
Daar het in den laatsten tijd meermalen voorkwam dat
ondercollecteurs de onder hun beheer zijnde gelden g e 
deeltelijk ten eigen bate aanwendden, is aan de controleerende ambtenaren opgedragen om hunne bezoeken ter
opneming van de boeken en kassen der ondercollecteurs
steeds onverwacht te doen plaats hebben, en zich te over
tuigen of de te verantwoorden gelden werkelijk in kas
zij" (?)•
(7) In de afdeeling Bondowosso (Bezoeki), waar de groote af
standen die de dessahoofden hadden af te leggen om zich van de
geïnde landrente te ontdoen, eene aanleiding kon zijn tot verzuimen
in de geregelde storting, is in Maart jl. (Indisch Staatsblad 1877
n°. C2) hieraan te gemoet gekomen door do aanstelling van een
tweeden ondercollecteur.
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Terwijl de Indische Regering zich reeds in 187') met
het, ontwerpen eener nieuwe regeling der grondslagen voor
de landrente bezighield — welke aangelegenheid in Augus
tus 1876 hij den directeur van financiën werd aanhangig
g e m a a k t , met tijdelijke toevoeging aan dien hoofdnmhtenaar van den controleur 1ste klasse, die de landrenteln'fling in Britsch Indie plaatselijk had nagegaan 80 be
studeerd (verg. vorig verslag, bladz. 78), — werden in
den loop van 187(5 door den laatst afgetreden directeur
van hinnenlandsch bestuur voorstellen gedaan betreffende
de in den aanvang van 1878 te houden nieuwe vijfjarige
klassificatie der gronden voor den aanslag in de landrente.
Deze voorstellen , welke geeue fundamenteele herziening
der bestaande verordeningen, maar slechts hare wijziging
op ondergeschikte punten beoogden , werden mede in ban
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1874.

1 212,00

156 604,37

. .

Belasting op vischvijvers. Onder verwijzing naar vroegere
mededeelingen omtrent deze belasting (zie o. a. het verslag
van 1873, bladz. 9 9 ) , volgt biereen vijfjarig overzigt van
hare opbrengst, waarin thans ook zijn opgenomen de in
't vorig verslag ontbrekende cijfers over 1875.

2 490,82

3 219,16»

Totaal.

den gesteld van den directeur van financiën. Bij den twijfel
of eene n i e u w e , dan wel gewijzigde landrente-regeling
wel reedt in 1878 zou kunnen in werking treden, is
dezerzijds (Maart jl.) aan de Indische Hegering het denk
beeld aanbevolen, om TOOT dat jaar des nnods eene speciale
regeling te treffen , b. v. door den bestaanden aanslag nog
voor een zesde jaar te handhaven. Het antwoord der Indi
sche Hegering wordt nog te gemoet gezien.

10 440,00

13 342,00

Kruwang
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1873.

1872.

ƒ
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De residentie Preanger regentschappen komt in dezen
staat niet voor, omdat volgens art. 4 der ordonnancie van
13 April 1871 {Indisch Staatsblad n°. 48) de houders van
vischvijvers aldaar in de belasting op het bedrijf worden
aangeslagen (1).
In het afgeloopen jaar bleef de opbrengst der belasting
op de vischvijvers in de meeste gewesten weder nagenoeg
op gelijke hoogte als vroeger ; alleen was dit niet het geval
in rfoerabaija en K r a w a n g ; in eerstgemelde residentie viel
eenige stijging waar te nemen. waarvan als oorzaken
worden opgegeven de vermeerdering van het aantal vijvers
en het welslagen van de vischteelt; in Krawang daaren
tegen , waar de vischvijvers jaarlijks aan den meestbiedende
verhuurd worden, werd minder verkregen dan in vorige
jaren (voor 1877 is echter weder een eenigszins hoogere
huurschat bedongen , namelijk f 9820).
Op f 1814.205 n a , was de belasting hij bet einde van
1876 overal ten volle afbetaald.

264207.85

/

3 554,90

2°. de klippen die in Samarang en Japara aan de
nabijgelegen dessa's verhuurd worden, bragten op f 178,58,
tegen f 194,28 in 1875;
3°. de grotten of klippen die in zes andere gewesten
op Java (Bantam , Soerabaija, R e m b a n g , Bezoeki, Probolinggo en Banjoewangi) en op Madura jaarlijks verpacht
worden, bragten op f 146 736, tegen f158796 over 1875.
Voor 1877 zijn zij verpacht tegen f 154 560 (2);
4°. de te Samarang geveilde vogelnesten, afkomstig
uit de gouvernemeutsgrotten te Rongkob (Djokjokarta)
en uit die in de afdeeling Patjitan (Madioen), bragten
(met inbegrip van eenige nesten van inferieure kwaliteit
als belasting verkregen u k enkele districten van de Zuider
en Oosterafdeeling van Borneo) te zamen f 7173,25 op (3).
B u i t e n b e z i 11 i n g e n.

Vogelnestgrotten. De baten, die het Gouvernement in
1876 ontleende aan de exploitatie van vogelnestgrotten of
klippen , waren weder van denzelfden aard als vroeger,
en ook het bedrag leverde weinig verschil op met vorige
jaren , zoo als uit de volgende opgaaf blijken z a l :
1°. voor de in 1872 voor 25 jaren verhuurde klippen
in Bagelen en de Preanger regentschappen werd de be
dongen huursom van f 39 287 ontvangen ;

Omtrent de buitenbezittingeu valt hier alleen gewag te
maken van de zoogenaamde landelijke inkomsten in het
gouvernement Celebes en onderhoorigheden en van de be
lastingen die in de Balische landschappen Boeleleng en
Djeinbraua ten bate komen van het Gouvernement, na
aftrekking van de vaste schatting van f 30000 'sjaars,
door elk dezer beide landschappen verschuldigd als bijdrage
in de kosten van het Europeesch bestuur (4).
Omtrent de opbrengst der laatstbedoelde belastingen zijn
geene opgaven ontvangen welke ter aanvulling of als ver

(1) In het verslag van 1875 (bladz. 85) is als belasting op de
vischvijvers in de Preanger regentschappen over 1873 en 1874 in
rekening gebragt, wat in werkelijkheid als bedrüfsbclasting bü
's lands kas was verantwoord.
(2) Hiervan alleen f 105 984 voor de grotten in Soerabaija; ia
1876 f 102 276.
(3) De in 't vorig verslag vermelde veilingsopbrengst van f 19 880,75
is ten onregte opgebragt als eene bate van 1875 alleen. Zjj had be
trekking op twee jaren (1874 en 1875).
De in 1876 geveilde 2035 Amst. ponden nesten bestonden hoofd-

zakelijk ait die van Rongkob (1139'/; Amst. ponden, 2de soort);
van Patjitan werd slechts eene hoeveelheid van 29'/» Amst. ponden
(deels 2de, deels 3de soort) aangeboden; terwijl de 866 Amst. ponden
uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo van nog mindere
soort waren.
(4) De dzakatbelasting in de residentie Zuider- en Oosterafdee
ling van Borneo en de zoogenaamde landrente in Palembang zjjn
niet onder het beheer van het departemeat van binnenlandsch bestuur.
ZJj behooren tot den werkkring van het departement van financiën
en worden daarom, tegelijk met andere belastingen in de buitenbe
zittingen, besproken in hoofdstuk H .
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volg kunnen dienen van die, in 't vorig' verslag opgenomen.
Kven als in 1875 geschiedde ten aanzien van de opiumpacht in Boeleleng (verg. vorig verslag, bladz. 79, noot 1),
werd in 1876 (Indisch Staatsblad n°. 191) het noodige
verordend om voor de gouvernonients-onderdanon aldaar ook
Verbindend te doen zijn de door het inlandsch bestuur verpachte slagtbelasting. Voor de gouvernements-onderdanen
is echter, overeenkomstig het oorspronkelijk karakter der
pacht (1), alleen het slngten van runderen belastbaar gelaten; de uitbreiding, die sedert aan de pacht was gegeven
door daarin ook de slagt van paarden te begrijpen, zal dus
niet op hen toepasselijk zijn.
De opbrengst der straks bedoelde landelijke inkomsten
op Celebes wordt over de twee jongst verloopen jaren opgegeven als volgt:
1875.
vertiening der padivelden .
id. der suikerrietvelden .
id. der zoutpannen . . .

187&

f 220 760,92 f 230 399.44
1 902,90
1 991,00
1 383.75

tesangbelasting

1 413,75
8 025,00

9 326,72

zoogenaamde koffijbelasting
(in de bergregentschappen) (2)

6 942,00

7 068,00

60,00

60,00

bamboe-levering

f 239110,57 f 250 228,91
§ 2. Bedrijfsbelastiiuj.
Ofschoon in een twaalftal gewesten het getal aangeslagenen geringer was dan in 1875, viel toch slechts in
vier daarvan (in Banjoemas, Bagelen, Banjoewaugi en —
voor zoo veel het domein Bloeboer betreft — in Batavia)
eene vermindering in het belastingcijfer waar te nemen;
dit laatste was ook het geval in Krawang, niettegenstaande in die residentie nog eenige personen meer in de
belasting vielen dan in 1875. Over het geheel bragt de
belasting f 62 691 meer op dan in laatstgenoemd jaar,
namelijk f 1422 545 (3), in welke vermeerdering, ten gevolge van een grooter aantal belastingschuldige inlanders,
voornamelijk deelden de residentien Soerabaija, Cheribon
en Pasoeroean.
Het totaal aangeslagenen, waaronder weder ruim 7 pet.
niet-inlanders (Chinezen en andere vreemde oosterlingen),
klom in 1876 van 431 130 tot 443 777. Ook de gemiddelde
aanslag per hoofd was in 1876 over het algemeen hooger
dan in 1875: voor de inlanders steeg het bedrag van f2,76
tot f 2,81, voor de Chinezen van f 8,57 tot f 8,89, doch
voor de andere vreemde oosterlingen daalde het gemiddelde
van f 5,91 tot f 5.26.
Het belastingcijfer. waarin het grootste aantal belastingschuldigen werd aangeslagen, was voor de inlanders
f 1, voor de Chinezen f 5 tot f 10, voor de andere vreemde
oosterlingen f 1 tot f 2 per jaar. Het in de eerste plaats genoemd bedrag werd door 35,85 pet. der inlanders, het in
de tweede plaats genoemde door ruim 20 pet. der Chinezen
en het in de derde plaats genoemde door 38,83 pet. der
vreemde oosterlingen opgebragt.
Hoedauig de aanslag der belastingschuldigen (van f 1
tot f 500) uiteenliep in de onderscheidene residentien kan
worden gezien uit bijlage Q. Dat zich te dien opzigte
tusschen het eene gewest en het andere groote afwijkingen voordoen, moet worden toegeschreven aan het ontbreken van vaste regelen waarnaar is te bepalen voor
(1) Zie § 18 der voorloopige regelingen van bestuur, vermeld in
't verslag over 1861, bladz. 23/24.
(2) Met afwijking van de oorspronkelijke regeling is deze belasting
voor 1876 (en ook voor 1877) weder behouden op het verlaagd
bedrag van f 3 per huisgezin (Indisch Staatsblad 1876, n°. 335 en
1877 n°. 74).
(3) Volgens verbeterde opgaven moet het totaal der belasting over
1875 gesteld worden op f 1359 854,69, d. i. f 769,75 meer dan het
in 't vorig verslag vermelde bedrag.
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welk bedrag een belastingschuldige moet worden aangeslagen (4).
Om aan dit bezwaar te gemoet te komen en tevens de
belasting meer te doen opbrengen, is in Indie eene nieuwe
verordening op de bedrijfsbelasting ontworpen (verg. vorig
verslag, blz. 79), welke in April jl. hier te lande is ontvangen. Bij de Indische begrootingeontwerpeu voor 1878
wordt op de toepassing der nieuwe regeling in dat jaar
gerekend. Terwijl het in de bedoeling ligt de bedrijfsbelasting voor de vreemde oosterlingen in de gouvernementslanden te bestendigen, is bij het ontwerp de bevoegdheid
opgenomen om haar ook in te voeren onder de vreemde
oosterlingen in de residentien Soerakarta en Djokjokarta,
voor wie dan de thans bestaande herring van een vast
hoofdgeld (f 2 'sjaars) zou komen te vervallen (5).
In de geregelde afbetaling der belasting schijnen ook
in het afgeloopen jaar geene moeijelijkheden te zijn ondervonden. Bij het einde van het belastingjaar (31 December)
was een bedrag van f 45 990 nog niet bij 's lands kas
ontvangen, doch in den aanvang van 1877 was reeds een
groot deel daarvan vereffend.
IV.

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN (6); AFSTAND
VAN GROND.

§ 1. Java M Madura.
Omtrent het in Februarij 1875 door den toenmaligen
algemeenen secretaris mr. H. 1). LEVYSSOHN NORMAN uitgebragt rapport, met bijbehoorend ontwerp eener algemeene
verordening betreffende de agrarische aangelegenheden,
werd — volgens berigten van Mei jl. — nog het eind-advies
gewacht van den Raad van Indie, bij welk collegie de
stukken op nieuw waren in behandeling gekomen, nadat
de ontwerper zijne oorspronkelijke voorstellen, ook in verband met sedert uitgevaardigde voorschriften, hier en daar
gewijzigd had en tevens in 't breede had ter toetse gebragt de gemeenschappelijke nota welke, blijkens 't vorig
verslag, bladz. 79, over het eerste ontwerp was ingediend
door de directeuren van binnenlandsch bestuur en van
justitie.
Inmiddels is door de Indische Regering de wenschelijkheid erkend om afzonderlijk de vraag in overweging te
nemen, of niet (zoo als in het bedoelde rapport werd voorgesteld) voor de gronden van inlanders op hoofdplaatsen
eene uitzondering behoort te worden gemaakt op den regel
(art. 19 van het Koninklijk besluit van 16 April 1872, n°. 29;
Indisch Staatsblad n°. 117), dat vervreemding aan nietinlanders verboden is. De gedachtenwisseling over deze
vraag is in Indie nog niet beëindigd.
Aangaande de conversie van communaal in erfelijk individueel bezit valt, in aansluiting aan de mededeelingen
in de beide vorige verslagen, het navolgende te melden.
In het afgeloopen jaar gingen slechts 20 dessa's, allen
in Bagelen, tot de conversie over. In de 50 dessa's van
dat gewest, waar reeds vroeger de gronden waren verdeeld , toonde de bevolking met den nieuwen toestand bij
voortduring ingenomen te zijn (7). In de afdeeling Poerworedjo hebben verscheidene sawahbezitters hun grond
(4) Als eenig rigtsnoer dat de bestaande verordening aangeeft,
is aan te merken de bepaling (Indisch Staatsblad 1857 n°. 99, art. 6),
dat bij bet doen van den aanslag de belasting zoodanig is toe te
passen dat zjj zoo min mogelijk strekke tot bezwaar der nijverheid
van den belastingschuldige.
(5) Het plan bestaat, om ook de vreemde oosterlingen in de
buitenbezittingen aan de bedrijfsbelasting te onderwerpen. Daarover
wordt nader gehandeld in hoofdstuk M .
(6) In 't laatst van 1876 zag te Batavia het licht eene „ Verzameling van algemeene verordeningen betrekkelijk het agrarisch
regt in Ncderlandsch Indie, met de bijzondere voorschriften en
modellen tot uitvoering van die verordeningen, bjjeengebragt en
van aanteekeningcn en een alphabetisch register voorzien door
A. M I J E K , referendaris b(j het departement van binnenlandsch bestuur." Van wege het Departement van Koloniën is in Februarij jleen exemplaar van dit boekwerk aan de Staten-Generaal aangeboden.
(7; Van de 70 dessa's in Bagelen, waar bjj het eind van 1876
conversie had plaats gehad, behoorden er 28 tot de afdeeling Poerworedjo, 25 tot Karang-Anjer en 16 tot Keboemen, terwijl er 1
onder Koetoardjo ressorteerde.
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reeds aan anderen overgedragen, soms met beding van
wcderinkoop zonder bepaling van tijd. <Inder de verkoojiers
waren er, die naar elders verhuisden; do meesten echter
zijn in de dessa's gebleven en hewerken de door hen verkochte gronden tegen uitkeering van een gedeelte v u den
oogst, terwijl zij ook de heerendieiistcn praesteeren. In
Hanjoemas wordt de toestand in de 3 dcssa's, die alduar

in 1874 tot conversie overgingen, als gpntttgbeschreven;
de toen gemaakte verdeeling bleef gehandhaafd. Omtrent
het Stel dcssa's in Kadoe. waar, blijkens 't vorig verslag 1 ,
conversie óf reeds had plaats gehad Of in het voornemen
lag, is over 1870 niets naders vernomen.
In andere geweeten, waar gedurende de laatste jaren
conversie had plaats gevonden, verzuimde men veelal deze
door het bestuur te doen bekrachtigen (1).
In Sainarang heeft dergelijke bekrachtiging plaste g e vonden voor al de dessa's (op 1 na) der afdeeling Kendal,
voor 4 dessa's der afdeeling (irobogan en voor 2 van de
afdeeling Demak, doch in de drie overige af'deelingen vroeg
geene enkele dessa de bekrachtiging des hestuurs, 'tgeen
geweten wordt aan onverschilligheid of gemakzucht van
de zijde der inlandsche hoofden. Ili de afdeeling Kendal
werd in het begin van 1876 een plaatselijk onderzoek
ingesteld naar de veranderingen welke, sedert de conversie, in het grondbezit waren gekomen. Had men in
de afdeelingen Grobogan en Demak, waar reeds spoedig
na de conversie de vroegere toestand werd terug verlangd
(verg. vorig verslag, bladz. 79), de gronden zoo niet geheel dan toch gedeeltelijk weder op nieuw verdeeld, in
Kendal bevond men, dat bij overlijden of vertrek van de
bezitters der gronden, waarop de conversie was toegepast,
slechts dan de' regten hunner uaastbestaanden op de opvolging in het bezit werden erkend, als deze aan de vereischten ten aanzien Van de heerendienstpligtigheid voldeden, terwijl de gronden anders aan vreemden werden
afgestaan; ook werden op die wijze beschikbaar g e k o men gronden dikwerf bestemd tot het schadeloosstellen
van sawahbezitters, die met het hun bij de conversie
toebedeeld grondstuk niet tevreden waren. De voorname oorzaak, dat de in 1874 gekozen nieuwe toestand
niet bestendigd bleef, scheen gelegen te zijn in een
beter besef van den naauwen zamenhang tusschen grond
en diensten, welke in 1875 vooral in het oog sprong
omdat de diensten der bevolking in Kendal toen juist van
grooteren omvang waren dan gewoonlijk. Vele dessa's
gaven dan ook bij het onderzoek het verlangen te kennen
om tot de vroegere periodieke verdeeling terug te keeren.
Opmerkelijk is het echter, volgens den resident, d a t , sedert
de besturende ambtenaren in Kendal aan de bevolking den
raad hebben gegeven om vooral niet te spoedig- opnieuw
tot veranderingen over te g a a n , het verlangen om tot den
vroegeren toestand terug te keeren lang niet meer zoo
algemeen en met zooveel aandrang wordt geuit als vroeger.
Reeds bestaat er eene groote partij die den tegen woordigen
toestand , welke aangeduid wordt ais: communaal bezit met
vaste aandeelen, d. i. individueel, doch niet-erfelijk bezit,
boven eene periodieke verdeeling der velden verkiest.
In Madioen, w a a r , zoo als in 't vorig verslag werd
gezegd, mede in een aantal dessa's de gronden definitief
waren verdeeld geworden , was de bekrachtiging van de
zijde des bestuurs in 1876 achterwege gebleven ten gevolge van de onjuiste meening van het gewestelijk gezag
(sedert ter zake ingelicht), dat van de verdeeling in elke
dessa eene uitvoerige blokkaart mat register moest worden
opgemaakt.
In Kediri schijnt de inlander zich niet te kunnen neerleggen bij bet denkbeeld dat aan het grondbezit niet
noodwendig de verpligting behoeft verbonden te zijn om
in dezelfde dessa te wonen. Van daar dat in deze residentie
in die enkele dessa's, waar tot de verdeeling der communale gronden is overgegaan, de deelgenooten hunne regten
(1) Ingevolge de voorschriften van Februari) 1875 (verg. het
verslag van 1875, bladz. 88), bestaat die bekrachtiging eenvoudig
hierin dat het hoofd van gewestelijk bestuur by besluit constateert,
dat volgens mededeeling der gezamenlijke ingezetenen de conversie
heeft plaats gehad. Aan het oordeel der residenten is overgelaten
om tevens gewag te maken van de speciale bedingen door de bevolking ter zake getroffen, of om daarbij de (geschatte) uitgestrektheid te vermelden van de gereserveerde ambtsvelden.
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oj) den in voortdurend bezit verkregen grond in dier voege
beperkt hebben, dat de grond alleen (voor korten termijn)
mag worden verhuurd , nimmer verkocht, en (door schenking of erfenis) slechts mag overgaan op medebewoners
der dessa, doch enkel op de zoodanigen die nog geene
sawahs bezitten, daar zelfs het vereenigen van twee of
meer aandeelen in dezelfde hand niet is toegelaten. Toen
door bet gewestelijk bestuur twijfel werd geopperd, of
eene conversie van zoo beperkte Strekking^rel bestaanbaar
ware, achtte de Indische Regering het niet ondienstig
(Julij 1876) den resident er aan te herinneren, dat de
Regering de conversie beschouwt als eene zaak van eigen
huishouding der dessa's, welke de deelgeregtigden in liet
grondbezit naar eigen goedvinden kunnen regelen, zoodat
er ook geen bezwaar tegen kan bestaan wanneer de deelgeregtigden in het communaal bezit zich met eene verdeeling willen vergenoegen, waarbij het erfelijk individueel
bezit niet in al zijne cnnsequentien wordt doorgevoerd. De
onthouding des bestuurs van elke medewerking ook bij
deze semi-conversie zou echter eene degelijke controle niet
moeten uitsluiten. Blijkens de sedert van den resident
ontvangen mededeelingen kwam verdeeling der communale
gronden in sommige dessa's in 't geheel niet meer voor;
in de overige nog slechts zeer zelden. De toestand in de
13 (2) dessa's, waar de conversie in 1874 t o t s t a n d k w a m ,
is ook die van voorwaardelijk erfelijk individueel bezit;
zoo deden bijv. meermalen sawahbezitters in de bedoelde
dessa's, bij verhuizing naar elders, afstand van hunne velden en stelden die tor beschikking van het dessabestuur;
slechts één geval deed zich voor, waarin iemand, die
verhuisde, zijn grond verkocht (aan een niet-grondbezitter
in dezelfde dessa).
Hetgeen verder op agrarisch gebied te vermelden valt,
vinde hier, als naar gewoonte, eene plaats onder afzonderlijke rubrieken, gerangschikt naar de volgorde waarin
het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870 (Indisch Staatsblad n°. 118) de te bespreken onderwerjien behandelt.
Eigendom sregt van de/i Staat; titels voor het bezit tan
gronden tot het domei/i behoorende. Van de ingestelde regtsvonWingen tot ontruiming van gouvernementsgronden,
zonder wettigen titel (door Chinezen) bezeten, werden in het
afgeloopen jaar eenige weder gestaakt, daar de gedaagden
zich nog gedurende het proces genegen betoonden zoowel
tot betaling van den grond als van de reeds gemaakte proceskosten. Alleen tegen één Chinees in de afdeeling Lamongan
(Soerabaija), die weigerachtig bleef zich een titel aan te
schaffen, werd een vonnis tot ontruiming verkregen en
ook behoorlijk ten uitvoer gelegd. Verscheidene andere
regtsvorderingen waren in het voorjaar van 1877 nog aanh a n g i g ; de afloop zal eerst in het volgende verslag kunnen
worden medegedeeld.
Schadevergoeding bij beschikking over de gronden der
bevolking. Voor dessagninden die, bij uitzondering (verg.
het in 't vorig verslag bedoelde Indisch besluit van 30
Januarij 1876, opgenomen in n°. 2009 van het Bijblad
op het Indisch Staatsblad), ten behoeve der gouvernementskoflijcultuur waren in bezit genomen (in de residentie
Kadoe, voor de aanplantingen van 1878/76) is aan de bevolking eene schadeloosstelling uitgekeerd van f24 422,27 i .
Het waren alle tegal velden waarop bezitregten werden
uitgeoefend: in Magelang meestal individueel. zoodat «Maar
de schadeloosstelling aan de bezitters persoonlijk is uitbetaald;
in Temanggoeng hadden de bezitters andere gemeentegronden in dé plaats gekregen; daar werd dus de schadeloosstelling aan de gezamenlijke regthebbenden uitgekeerd.
Vervanging van erfelijk individueel berd door eigendom.
Van de gelegenheid, den inlandschen grondbezitter aangeboden, om zijn erfelijk individueel gebruiksregt te vervangen door eigendom als bedoeld bij het Koninklijk besluit van }6 April 1872, n°. 29 (3) (Indisch Staatsblad
(2) Aanvankelijk was het getal van 11 gemeld.
(3) Voor de eigendomsacte door het hoofd van plaatselijk bestuur
op te maken na ontvangst van het vonnis van toewijzing (art. 16
van het aangehaald Koninklijk besluit) werd bjj Indisch besluit dd.
5 Augustus 1876, n°. 16, een model met vertalingen vastgesteld.
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n°. 117), werd ook in 1876 weder een zeer beperkt gebruik
gemaakt. Het getal aanvragen bleef alleen eenigszins van
belang in Pekalongan , Soerabaija en Madioen, en terwijl
dit in 1875 ook voor Kadoe kon gezegd worden , behoorde
in 1876 dat gewest tot liet l l t a l , waar zieli geen enkele
verzoeker om uitwijzing van den hierlxidoelden eigendom
voordeed.
In welke redden tien in bet afgeloopen jaar aanvragen
te behandelen waren, kan blijken uit het volgende staatje,
dat niet geheel volledig is, maar uit de hier te lande
voorhanden gegevens voor'shands niet naar eisch kan
worden aangevuld.

Aantal verzoeken in 1876
GEWESTEN.

afgedaan:
aanonafgeilaan
hangig
toegewe- afgewe- gebleven.
gemaakt.
(«)
zen.
zen.

Cheribon . . . .

1

1

»

1

Pekalongan. . .

111

44

48

84

Samarang. . . .

4

1

Soerabaija. . . .

V

255

Bezoeki

8

1

Banjoewangi . .

3

Banjoemas . . .

1

1
»

Bagelen
Kadoe......

1
»

Madioen

v

Kediri

?

3
1

123
?

»

V

?
?

130 (b)
15 (?)
3

1
>

217 (c)
3

(a) Hieronder ook verzoeken vóór 1876 aanbangig gemaakt,
waarvan het aantal niet volledig bljjkt.
(6) De reden waarom geen dezer reeds in 1875 ingekomen verzoeken in 1876 afgedaan werd, is niet vermeld gevonden.
(e) In 't vorig verslag, bladz. 81, werd gezegd dat in Madioen
43 aanvragen waren gedaan; thans bl[jkt dat dit cijfer alleen het
jaar 1875 betrof, maar dat bovendien nog een zeer groot aantal
aanvragen van 1873 en 1874 by het eind van 1875 aanhangig waren
gebleven.
Vele der aanvragen hadden enkel betrekking op woonerven. Overigens werd de eigendomsuitwijzing verzocht
voor sawahs; in Soerabaija ook voor een terrein bestemd
tot familie-begraafplaats.
Reeds in 't vorig verslag is gezegd dat het betrekkelijk
aanzienlijk getal aanvragen in Pekalongan de aandacht
had getrokken (1). Te dien aanzien is nader gebleken dat
vele personen , vooral dessahoofden , door een thans ontslagen landrneter waren aangespoord om eigendom aau te
v r a g e n , ook als middel om zich in het privaat bezit te
stellen van gemeentelijk bezeten grond. Dit laatste wordt
bevestigd door de talrijke afwijzende uitspraken in den
loop van 1876, waarbij gegrond werd verklaard het door
de dessagenooten der aanvragers aangeteekend verzet, dat
gesteund was op het beweren dat de grond tot het gemeentelijk bezit behoorde.
De aanvragers in Soerabaija (wat de afdeeling Modjokerto
(1) De daar medegedeelde cyters worden gezegd minder juist
te zyn geweest; verbeterde opgaven over 1875 vindt men echter
niet volledig vermeld.
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betreft) en in Madioen waren allen eerste ontginnen van
gronden of regtverkrijgenden van de; zoodanigen , die zich
de zekerheid wrnseliteii te verschaffen dat die gronden niet
te 6enigW tijd aan de gemeentelijke gronden getrokken
zouden worden.
Ten aanzien van de 5 in 1875 in Kadoe afgedane verzoeken bleek het, na de uitwijzing, dat de aanvragers
(allen dessahoofden) geen erfelijke individueele bezitters
waren geweest, maar een aandeel hadden gehad in het
communaal bezit. Drie der bedoelde hoofden hadden zich
reeds door den resident laten bewegen om van het hun
door den landraad toegekende regt af te zien; en van
de beide anderen werd verwacht, dat zij in gelijken zin
zouden willen handelen.
Een der landraden in Madioen bad omtrent een 27tal
reeds in 1873 gedane aanvragen bij het eind van 1876 nog
geen uitspraak kunnen doen, daar alle bescheiden, waaronder ook de meetbrieven, vermoedelijk door de schuld
van een sedert ontslagen griffier (die daarvoor zou te regt
staan), waren zoek geraakt. Waarschijnlijk zal er toe
moeten worden overgegaan o m , buiten kosten der aanvragers, alsnog nieuwe stukken te doen opmaken.
Verhuur tan grond door inlanders aan
niet-inlanders.
Ofschoon de registratie van overeenkomsten, waarbij inlanders hun grond aan niet-inlanders verhuren, op straffe
van nietigheid is voorgeschreven (Indisch Staatsblad 1871,
n°. 163, art. 8), wordt van dien waarborg door de contracteerende partijen nog steeds in zeer vele gevallen geen
gebruik gemaakt. Niet alleen voor den aanplant van
suikerriet (in Cheribon, T a g a l , R e m b a n g , Soerabaija,
Pasoeroean, Kediri, Bezoeki, Bagelen en Madioen) (2),
maar ook voor de teelt van tabak (vrij algemeen in Probolinggo, Banjoemas en Bagelen), van indigo (in Bagelen),
van ramen (in Banjoemas), en van padi (in Kadoe) werden
dikwijls gronden van de bevolking bij niet-geregistreerde
overeenkomsten in huur genomen. Als reden voor het
achterwege laten der registratie (waarvoor de huurder heeft
te zorgen) wordt, even als in vroegere jaren, opgegeven,
dat de verhuurders zich ook aan de niet-geregistreerde
overeenkomsten behoorlijk houden (3), terwijl de huurders
moeite en onkosten vermijden die, uithoofde van het
verbrokkeld grondbezit en de talrijkheid dientengevolge
der individueel op te maken contracten, dikwerf niet onaanzienlijk zijn (in Tagal bijv. moesten voor eene uitgegestrektheid van 227 bouws niet minder dan 459 afzonderlijke contracten worden opgemaakt).
Niettemin was in 1876 het aantal geregistreerde overeenkomsten aanzienlijker dan in 1875. De gronden, waarop
zij betrekking hadden , besloegen eene grootere uitgestrektheid bij vergelijking niet alleen met 1875, maar ook met
het daaraan voorafgegane jaar ; terwijl in 1874 en 1875
elke overeenkomst dooreen genomen liep over 1:V100 en
l77/IOo bouw , was dit gemiddelde in 1876 2"/ 1 0 0 bouw.
Ook het aantal huurders was grooter dan in elk der jaren
1874 en 1875, maar gemiddeld had ieder contractanteene
kleinere uitgestrektheid in huur dan in 1875 en 1874
(gemiddeld ruim 2 1 % bouws, tegen ruim 36V, en 32V,
IJOUWS achtereenvolgens in de beide laatstgenoemde jaren).
Voor verreweg het meerendeel waren de huurders Europeanen ; het aantal vreemde oosterlingen die hunne huurovereenkomsten lieten registreeren neemt meer en meer af.
Een en ander kan blijken uit het volgende overzigt:
(2) In de drie laatstgenoemde residentien werd geen enkel der
talrjjke aldaar door suikerondernemers gesloten huurcontracten ter
registratie aangeboden.
(3) In Poerbolinggo (Banjoemas) deed zich intusschen het geval
voor, dat een inlander by eene niet-gercgi3treerde overeenkomst grond
verhuurde, waarover hy geen beschikking had, zoodat de huurder,
die reeds goten had laten graven voor riet-aanplant, den gehuurden
grond, op verlangen van den waren regthebbende, weder in deu
vroegeren staat moest laten brengen.
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JAREN.

Aantal
gewesten
waar de
ordonnancie
toepassing
erlangde.
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overeen-

Euro-

vreemde

komsten.

peanen.

oosterlingen.

Aantal bouws
waartoe
de overeenkomsten
betrekking
hadden
(meerendeels

Aantal

Waarvan gesloten door

geregistreerde

Waarvan
in

in

communaal

individueel

sawabs).

bezit.

bezit.

1874

17

6599

100

119

8016

6550

1460

1875

17

3897

115

97

6916

5645

1271

1876

15

4250

354

72

9290

7152

2144

De in 1876 geregistreerde overeenkomsten hadden voor
verreweg het grootste gedeelte betrekking tot gronden,
die door suikerfabriekanten waren g e h u u r d , hetzij al dan
niet werkende op contract met het Gouvernement (in 't geheel 3416 bouws); voorts tot gronden voor den aanplant
van padi, van padi en tweede gewassen, of van tweede
gewassen alleen (te samen p. m. 1400 bouws). Voor andere
doeleinden vindt men kleinere totalen vermeld (1).
Voor gronden bestemd ter beplanting met suikerriet
liepen de huurtermijnen van 1 tot 5 jaren. In Rembang
zijn eenige dessa's, waar vroeger de gronden om de 2 of
3 jaren werden verdeeld, er toe overgegaan de termijnen
voor de periodieke verdeeling te verlengen om de gronden
voor 5 jaren aan suikerfabriekanten te kunnen verhuren.
De bevolking maakte in dit gewest veelal het beding dat
de gronden in de 5 jaren, waarvoor ze verhuurd waren,
niet meer dan drie malen met suikerriet mogten beplant
worden. Naar gelang van de streek, den aard der gronden
en de gemaakte bijzondere bedingen liepen de huurprijzen,
die suikerfabriekanten voor de hierbedoelde gronden betaalden, zeer uiteen; in Cheribon werd betaald van f 10
tot f 4 8 , in Tagal tot f 60, in Japara van f 10 tot f 50
per bouw (vermoedelijk voor den freheelen huurterinijn), in
Pasoeroean f 40 a f 45 voor dezelfde uitgestrektheid, maar
per j a a r ; bij verhuur voor 3 j a r e n , elders in datzelfde gewest, werd in eens f 200 per bouw en bij verhuur voor
5 jaren dezelfde prijs bedongen. De lieden , die in Pasoeroean
hun grond voor f 40 verhuurden, hadden tevens eene
overeenkomst aangegaan voor de beplanting.
Overeenkomsten, waarbij gronden werden gehuurd ter
beplanting met padi, werden alleen in T a g a l , Samaning
en Japara, en bij uitzondering ook in Kadoe, ter registratie aangeboden.
In eerstgemelde residentie waren de verhuurders meestal
in schuld geraakte dessahoofden, die hunne apanageveldeu
afstonden tot na afloop van den te veld s.aanden oogst,
soms ook voor langeren tijd (3 en 5 jaren); in Samarang
en Japara geschiedde de verhuur voor den aanplant van
padi algemeen voor één j a a r , na afloop waarvan de regthebbenden den grond op nieuw verhuurden, ten einde dien
te bebouwen tegen genot van de halve opbrengst. In
Kadoe worden zeer vele dergelijke overeenkomsten , meestal
ongeregistreerd, gesloten, aller, loorendeover verscheidene
jaren; wanneer de tijd, waarvoor de huur oorspronkelijk
werd aangegaan, is verstreken , zorgen de huurders of ge!d(1) Vele der hierbedoelde (geregistreerde') contraeten hadden ook
betrekking op kleine terreinen, gehuurd voor de plaatsing van tijdelijke
gebouwen, vooral loodsen ter drooging van tabak, en ook enkele
ter drooging en bereiding van koftij. Als bouwgrond waren, bjj
geregistreerde contracten, overigens nog gehuurd: voor de teelt van
tabak TA bouws (behalve eene niet opgegeven uitgestrektheid in
Banjoenias), van raraeh 89'/2 bouws (in Pekalongan), van indigo
26 bouws (mede aldaar), ter beplanting met wildhout (om later
voor brandhout te dienen in eene suiker- en eene theefabriek) 25
bouws (in Cheribon en Bagelen), en eindelijk om daarop kweekbeddingen voor koffij aan te leggen (ten behoeve eener onderneming
voor de ontginning van woeste gronden) 1 bouw (in Samarang).
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schieters er voor, door een nieuw voorschot, het contract
te laten doorloopen. De b u u r d e n zijn meest Chinezen. De
verhuurders zijn ook hier veelal dessahoofden, die hunne
ambtsvelden, welke in Kadoe vrij uitgestrekt zijn, geheel
of gedeeltelijk afstaan; in het district Poerbolinggo aldaar
was dit het geval niet 450 bouws. W a a r de verhuurden
op zich namen den grond te bewerken voor de helft van
de opbrengst, gelijk ook in Kadoe veelal plaats vindt,
hebben de huurders zich s >ms eene niinimum-opbrengst
gewaarborgd, met beding dat de verhuurders het ontbrekende moeten vergoeden in geld. Deze soort van e x ploitatie (waarbij de oogsten soms worden opgev< erd tot
acht in vijfjaren) wordt gezegd aan de geldschieters grove
winsten op te leveren. In den regel worden dergelijke voor
de verhuurders bezwarende contracten niet ter registratie
aangeboden. En waar bet in Kadoe geschiedde (omdat de
Chinesche huurders vreesden dat anders Europeanen (2) hun
den grond afhandig zouden maken), werd de registratie
geweigerd. Welke huurprijzen (in de geregistreerde overeenkomsten) bedongen werden, is niet vermeld gevonden.
W a a r gronden van de bevolking gehuurd werden om
daar');) tabak te telen, was de huurtijd in de Preanger
regentschappen en Banjoemaa 5 , in Kediri 1 en in Pekalongan l /j jaar. De huurprijs beliep per zes maanden f 30
lï f 4 5 per bouw; voor grond waarop loodsen zouden worden opgerigt. werd betaald van f 25 tot f 100 per bouw
voor den tijd van 5 jaren.
De gronden
voor 1 jaar;
voor ') jaren ;
de gehuurde

■rl,
met indigo te beplanten werden
gehuurd
die waarop wildhout zou worden i n p l a n t ,
de laatste termijn werd meestal gevolgd waar
gronden moesten dienen om daarop loodsen

te zetten; in enkele dezer gevallen was de huurtijd 3 jaren
Voor 20 jaren, en wel tegen een jaarlijks vooruit te betalen huurprijs van f 200 voor het geheele perceel, was
alleen gecontracteerd met een gewezen dessalioofd in P e kalongan , en wel voor eene uitgestrektheid van 89'/ s bouws ,
waarop die inlander het bij Indisch Staatsblad 1872, n°. 117,
bedoelde eigendoinsregt had verkregen. De huurder (een
Europeaan) dacht dit perceel te bestemmen voor de cultuur
van ranieh.
Ontginning door inlanders tan moesten grond, niet lot de
dessa's bekoorende. Voor het eerst is thans eene volledige
opgaaf ontvangen betreffende de vergunningen gedurende
het jongst verloopen j a a r , op den voet der ordonnancie
van 7 Maart 1874 {Indisch Staatsblad n°. 79), aan inlanders
verleend tot het ontginnen van domeingrond. Aan die opgaaf ia het navolgende gewestelijk overzigt ontleend.
(2) In den laatsten tjjd namelijk waren vele personen van Europeschc afkomst, en daaronder gepasporteerdcn, die in de Vorstenlandcn niet hadden kunnen slagen, naar Kadoe overgekomen met
het doel het hier beschreven bedrijf, dat op de algemeene welvaart
een noodlottigen invloed uitoefent, in de afdeeling Magelang ter
hand te nemen. In de afdeeling Temanggoeng, die verder van de
Vorstenlanden verwijderd is en waar grootere eenvoud hecrscht,
zijn de toestanden in dit opzigt minder ongunstig.
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VERGUNNINGEN VERLEEND DOOR:

G E W E B T E N.

districtoboofden.

TOTALEN.

ad sisten tresidenten.

Aantal
Aantal
Aantal
personen, bouws. penonen
(«)

residenten.

Aantal
bouws.
(a)

Aantal
lersonen

Atmtal
bouws.
(a)

Aantal
Aantal
lersonen. bouwt.

325

1 155

325

591

735

591

735

Preanger regentschappen

7 798

4 395

239

157

8128

4 831

Cheribon

1081

756

83

42

Tagal

2434

Krawang

Pekalongan

91
»

279

1 698

17

128

2 451

1826

34

35

1

8

35

43

5

4

5

4

269

225

269

225

44

41

44

41

289

180

Samarang
Japara
Rembnng
Soerabaija

. . . . . . .

Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki

Banjoewangi
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri

. . ' . . . .

UOUWB).

(a)

1 155

Bantam

Gemiddeld
betrof dus elke
Tttgwuriag
(par penooa gerekend) onderstaande uitgestrektheid (in
bouws of onderdeelen van

1 164

798

141/
'600
1

'»0«

:»7/
'»oo
Hl;
'600
372/
'600
7
1
1 '°'600
/

293

599

586

798

1 181 /

295

259

124

201

419

460

11 4 » /

258

299

20

24

278

323

180,
1
'600

1278

729

117

124
2

1395

853

3

2

2 367

2 382

19

3

7>

2 349

2 308

11204

5 199

11204

5199

4

8

4

8

41

39

393

489

434

528

344

332

109

188

453

520

29 473

17 627

1168

2 042

30 985

19 901

18

344

14

232

■l

'600

'600

'500

Aoo
l 3'600
/
1

232/
'600

± 2
l I0, /5„,
17V5„0

(«) Bü de totalen van elk gewest is deze vlakteniaat in de onderdcclen afgerond.
Blijkens bet voorafgaande overzigt waren in 1876 de
meeste vergunningen gevraagd in Bagelen en de Preanger
regentschappen, waarna, docb met een grooten sprong,
Tagal en Banjoemas volgden. Ook wat de gezamenlijke
uitgestrektheid betreft, wijzen de opgaven voor die g e westen de hoogste cijfers aan. Dooreengenomen betroffen
evenwel de daar verleende vergunningen kleinere grondstukken dan bijv. in Kadoe, Snerabaija , K r a w a n g , Madioen en Pekalongan, waar elke aanvrager p. m. 2 ,
1 18VSOo, 1 ".Vsoo. 1 "Vsoo.en l I07 / 400 bouws ter ontginning
kreeg, terwijl het gemiddelde voor de straks genoemde
residentien Bagelen, Preanger regentschappen , Tagal en
Banjoemaa respectievelijk beliep ï I ! / M 0 , :97 / S oo. 3rVi0o m
1 V»oo bouws ]>er hoofd. Gerekend over al de gfHHHljlt gezamenlijk bedroeg de uitgestrektheid , waarvoor aan lederen
aanvrager verlof tot ontginning verleend werd, niet meer
bouws. Hierbij valt echter in het oog te houden
dan
dat vóór het verleenen der vergunning steeds wordt nagegaan , of de aanvrager wel in staat en voornemens is
In't verlangde stuk grond in cultuur te brengen, zoodat,
waar de uitgestrektheid voor de krachten des ontginners
te groot voorkomt, slechts voor een grondstuk van minder
omvang vergunning verleend wordt.
Dat er in de meeste residentien zoo weinige, in enkele
andere bijna geene vergunningen tot ontginning werden
gevraagd (1), ligt niet alleen aan de mindere gelegenheid
(1) In de residentien Batavia en Madura kwamen in 't geheel
geene aanvragen voor.

tot ontginning, maar ook aan de bezwaren die bij het
doen opvolgen der bepalingen van de ontginnings-ordonnancie worden ondervonden. Door verschillende hoofden van
gewestelijk bestuur wordt verklaard , dat het districtsbestuur niet bij magte is bedoelde bepalingen te doen
naleven, omdat de ljevolking tusschen Staatsdomein en
dessagrond niet weet te onderscheiden. De grootste moeijelijkheid heeft men in streken, waar het van ouds gebruikelijk is de gronden slechts voor eenige jaren te bebouwen
en dan weder te verlaten.
In de gewesten waar de statistieke opneming heeft plaats
gehad (Cheribon, T a g a l , Pekalongan, Samarang, J a p a n ,
Banjoemas, Bagelen, Kadoe en Madioen), zal van lieverlede
de stipte opvolging der bepalingen op het ontginnen van
gronden mogelijk worden, naarmate aldaar, ingevolge het
bepaalde bij het lager (bladz. 102) te bespreken Indisch
besluit van 24 October 1876, n°. 9 , de «niet kennelijk
verlaten " tegalvelden alsnog zullen zijn opgemeten. Daartoe zullen die velden door de plaatselijke ambtenaren
worden aangewezen, en de grenzen met zigtbare teekens
op het terrein worden aangeduid, hetzij door het planten
van levende hoornen of h e g g e n . hetzij door het graven
van goten of greppels. Heeft die afpaling en tevens de
opmeting r laats g e h a d , dan zal althans in genoemde
negen residentien verder geen twijfel meer kunnen bestaan,
of voor de ontginning wel voorafgaand verlof van het bestuur noodig is.
In een vijftal gewesten (Tagal, Probolinggo, Bezoeki,
Bagelen en Kediri), waar domeingronden zonder verlof in
ontginning waren genomen, werden de daders, overeen-
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komstig de nrdonnancie van 7 Maart 1874, gestraft niet
ten-arheid-stelling aan de publieke werken voor den kost
/.onder loon van 1 tot 4 weken.

Onder degenen, die in de Preanger regentschappen en
Madioen vergunning hadden gevraagden verlengen, waren
er zeer velen, die liet voornemen hadden op de te ontginnen
gronden koih'j te planten.
In den aanleg van terrassen (1) bleven de ontginners
in de meeste re.sidention achterlijk. Waar de aanleg plaats
heeft, geschiedt die; meestal niet dadelijk bij de ontgin
ning, maar geleidelijk, zoodat het wei-k eerst voltooid
wordt nadat reedt één of meer oogsten van het veld zijn
gehaald. In het district Baudjar, residentie IJanjoemas.
waar het districtshoofd zich bijsonder verdienstelijk maakte
door de [ngeietenen op te wekken tot het aanleggen van
terrassen, en hun aan te wijzen hoe zij het belmoren te
doen, had de bedoeldekunstbewerlringjuisl zeer veel plaats
hij reeds lang ontgonnen gronden. W a t de hoofden van
gewestelijk bestuur omtrent dit punt melden, toont aan ,
dat de aanleg van velden op die wijze slechts geleidelijk
en ingevolge oveneding kan tot stand komen.
Uitgift» tan yrondcn in, erfpacht. In de toepassing der
verordeningen betreffende het afstaan van gronden in erf-pacht (Indisch Staatsblad 1870, n°. 118, 1872 n " . 116,
231a en 237/>, 1874 n°. 78 en 1873 n°. 297) werden ook
gedurende 1876 geene bezwaren ondervonden.
Evenwel is tweeërlei wijziging wenschelijk geoordeeld:
Vooreerst is het reeds eenmaal herziene art. 14 van het
oorspronkelijk besluit — van 1870 — tot regeling deiagrarische aangelegenheden, welk artikel den erfpachter
de betaling van hoofdgeld oplegt voor de in zijn dienst
0]) het erfpachtsperceel wonende arbeiders , nader aangevuld
(Koninklijk besluit dd. 17 Julij 1877, n°. 7) in dien zin,
dat het hoofdgeld ook verschuldigd is, al laat de erfpachter
zijne arbeiders wonen op gronden door hem in eigendom,
in huur of niet regt van opstal bezeten (verg. omtrent de
aanleiding tot deze wijziging het aangeteekende omtrent
de Preanger regentschappen in 't vorig verslag, bladz. 82,
noot 2).
In de tweede plaats wordt eene verduidelijkingen tevens
eene gedeeltelijke uitvoering voorbereid van art. 'J van het
straks bedoelde besluit, voor zooveel de bepaling betreft,
dat in erfpacht o. a. niet mogen worden afgestaan: » gron
den , gelegen in door den Koning aan te wijzen streken,
die beschikbaar moeten blijven voor de uitbreiding der op
hoog gezag ingevoerde koffijcultuur". Omtrent zoodanige
tweeledige voorziening zijn in Augustus jl. voorstellen hij
den Raad van State aanhangig gemaakt.
Met de verduidelijking
heeft men op het oog o m , in
den zin der reeds in 1872 gegeven uitlegging (verg het
verslag van dat j a a r , bladz. 70), buiten, twijfel te stellen
dat erfpachters niet ten eenenmale uit de bedoelde streken
geweerd behoeven te worden, maar dat hun aldaar alleen
geweigerd zullen worden al die gronden , welke voor den
aanplant van koffij ijescMkt zijn . omdat alleen deze gronden
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artikel betreft, is het wenschelijk voorgekomen om niet
in eens VOO* geheel Java de streken aan te wijzen waarin
nu alle voor den aanplant van koffij geschikte gronden
uitgezonderd zullen worden van de uitgifte in erfpacht,
maar oin de aanwijzing telkens residentie'sgcwijs te doen
geschieden, naarmate is uit te maken welke streken voor
de gouvernemennvkoffijcultuur gereserveerd mouten blijven.

Allereerst is dus eene regeling ontworpen voor de Preanger
regentschappen. (Verg. de paragraaf Kojijcultaur in hoofd
stuk O.)
Door de Indische Begering werd in Januarij jl. be.-list ,
d a t , wanneer eenig perceel in erfpacht (of in huur; wordt
afgestaan, .waarin vrijwillige koHijaanplaiitingen van de
bevolking geCnclaveerd liggen welke (wegens hare on
beduidendheid en omdat de bevolking genegen is ze
prijs te geven) in den afstand begrepen worden, voor die
aanplantingen niet enkel eene schadeloosstelling aan de
bevolking moet worden betaald, maar dat ook aan den
Staat, als vergoeling voor het gemis van het product der
bedoelde koflijbooinen , eene zekere som moet worden u i t 
gekeerd, waarvan het bedrag moet gelijk staan niet de
kapitalisatie van de winst die het Gouvernement derft door
het afstaan der boonien.
Voorts werd, met betrekking tot het straks bedoelde
hoofdgeld, uitgemaakt, dat dit niet voor huis- of stalbedienden der erfpachters, maar wel voor hunne tuinbedienden
moet worden betaald (2).
In welke mate het aantal erfpnchtsondernemingen toe
nam (3), zal uit de volgende mededeelingen blijken.

Het getal perceelen, afgestaan na aanbieding in erfpacht,
onderging in het tijdvak , waarover dit verslag loopt, geene
vermeerdering.
In 't geheel zijn op die wijze slechts 4 perceelen uitge
geven , van welke het laatst (in Augustus 1875) toegewezene in .Januarij 1876 in de registers werd ingeschreven.
Wel had — zoo ais n e g i n ' t vorig verslag werd gemeld —
in April 1876 eene toewijzing plaats (van 507 bouws in
Kediri), maar de gegadigde, wien als hoogste inschrijver
het perceel was g e g u n d , liet het erfpachtsregt niet tijdig
inschrijven en zag van de onderneming af. Het perceel is
in Maart jl. op nieuw in erfpacht aangeboden, nadat het
verzoek van een anderen gegadigde, om de gronden (nder
's hands aan hem af te staan, was afgewezen.
Van de 9 perceelen, welke, tijdens de afsluiting van
de mededeelingen in 't vorig verslag (15 Junij 1876), voor
aanbieding in erfpacht bestemd waren, zijn er se lert 5 (4)
aangeboden, maar de uitslag der geopende mededinging
is hier te lande nog niet gebleken. Deze perceelen en dat
in Kediri vindt men nader aangeduid in liet volgende staatje :

(2) Over 1870 werd aan hoofdgeld ontvangen (in tien gewesten)
t' 18GS0,75, (I 500 was bovendien nog achterstallig). Over 1875 bragt
bet hoofdgeld op l' 7050 (de opgaaf van t' 72'J5 in 't vorig verslag
gedaan, blijkt nn niet volledig te zijn geweest).
(3) In bet feit dat bier en daar ondernemers over de door ben
(in erfpacht of in biuir) aangevraagde gronden reeds beschikten,
viiih- dat zij nog eenige regten op die gronden hadden verkregen,
werd in September 1870 aanleiding gevonden tot eene aanbeveling
voor de uitbreiding der gouvernement» koffljcultuur benoodigd
aan de residenten, om tegen dergelijke voorbarige beschikking van
kunnen zijn, en omdat het eene miskenning van het alge
particulieren over gouvenienientsgronden voortaan naauwkeurig te
meen belang zou wezen, wanneer men alle gronden i n d e
doen waken.
eene of andere streek, al waren zij nog zoo ongeschikt
(4) Omtrent de 4 andere perceelen (1 in Cheribon, 2 in Tagal
voor den koffijaanplant, van de uitgifte in erfpacht u i t 
en 1 in l'ckalongau) kan Int volgende worden gemeld. Het eerste
sloot ter wille van degouvernements-koffijeultuur. Immers
moest, volgens de jongste berigten, nog worden opgemeten; de 2
zouden dan hoogst nuttige cultures, zonder eenig voordeel
perceelen in Tagal zullen niet worden uitgegeven. omdat uit een
nader ingesteld onderzoek gebleken is dat de uitgifte in strijd zou
voor de gouvernements-koffijcultuur. worden belemmerd,
zjjn nut 's landt belangen; terwijl het perceel in 1'ekalongan slechts
zoo als de kinacultuur, die met het beste gevolg gedreven
voor een gedeelte vatbaar is bevonden voor uitgifte, en daar er nu
wordt op gronden, meer dan 4000 voet boven de zee ge
weinig kans is dat zich gegadigden zullen voordoen, is van de aan
legen, waar de koffijboom weinig meer oplevert, en de
bieding van bedoeld gedeelte voor's hands afgezien.
theeeultuur, welke gedreven wordt op gronden voor de
Overigens waren er, blijkens 't vorig verslag (zie bet staatje op
koffijcultuur niet of niet meer geschikt.
bladz. 8L'), op 15 Jiinjj 1870 nog 5 perceelen, die, ofschoon wel
reeds aangeboden geweest, om verschillende redenen toch onuitge
W a t de gedeeltelijke uitvoering van het aangehaalde
geven waren gebleven. Ten opzigte van 4 daarvan (3 in Bezoeki
en 1 in Banjocwangi) is (reeds in 1875) besloten af te wachten of
zich daarvoor aanvragers voordoen; het 5de (in SoerabaUa) zal niet
(1) Zie de in 't vorig verslag (bladz. 8-2) bedoelde eirenlairc van
worden uitgegeven, omdat nader gebleken is dat de belangen der
21 Februarü 1876 in ■*. 2903 van liet llijblud tf hvl Indisch Staatsblad. goiivernements-koftijcultuur daardoor konden worden geschaad.
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Datum

besluit,

\aii de opening

waarbij de

der inschrij-

Uitgestrektheid

OBWB8T.

Regentschap.

District.
in bouws.

Aan dm
.Minimum
erfpachtsom lande terug

Datum
en n°. van Jn-1

aanbieding is
vingsbiljetten.

gelaat.
Preanger re-

768 » • / , „

5 Augustus 12 April 1877
1874 n°. 6 (b)

Bogodjampi

500

15 Augustus
1873 n°. 23 (c)

Goinbong

205 " % 0 0

Tjiandjoer

Tjikalong

Banjoewangi

Banjoewangi

Bagelan

Karang-Anjer

cc.

gentschappen
(a)

Hf!

06

voor konten
van liet opmeten, be(per bouw schrijven en
in kaart
's jaar»).
brengen.

f

2,50

f 2 140,50

6 Junij

»

5,00

1 791,00

29 Augustus 27 A u g .
1873 n°. 49 (d)

»

2,00

( / ) 751,60

Idem

Idem

Idem

M :'V.„„

Idem

(ft)

Idem

2,00

(/)

371,56

idem

Idem

Idem

170 •••/..,

Idem

(tl)

Idem

2,00

(*)

621,10

Kediri

Pakoentjen

NgTOWO

12 Maart
21 Julij
1877 n°. 20 (e)

506»/,,

i

4,50

973,20

(«) De gronden maken een deel uit van het bosch Karoban.
(b) De gelegenheid tot inschrijving werd eerst onlangs opengesteld (Jarasche Cnurunl van 12 December 1876).
(e) Als boven (Jamsrhe Courant van C l<Yhruar[) 1877).
(rf) Als boven (Jarasche Cnurunl van 27 April 1877).
(e) Bjj dit besluit is de heraanbieding gelast.
(f) nieronder f51,42 voor het plaatsen van merkteekenon op het perceel. Voor het gemis van ecnige op het perceel aanwezige aanplantingen en
vruchtbnomen, welke aan de bevolking toebehooren, moet bovendien aan de regthelibenden eene schadeloosstelling worden voldaan van f328,25.
(j) Hieronder f' 51,42 als boven: schadeloosstelling aan de bevolking, om reden als boven, f 126,07.
(A) Hieronder f 51,42 en f 219,30 als boven.
Van het voorbereiden der aanbieding in erfpacht van
andere perceelen dan de hierboven bedoelde, is tot dus
ver niet gebleken. Voorshands is dus slechts de aanbieding te wachten vau het nog op te meten perceel in
Cheribon (zie noot 4 op bladz. 95).

Het aantal perceelen op aanvraag afgestaan, nam in
1876 belangrijk toe, zoo als uit de volgende opgaaf kan
blijken.

Op 31 December 1875 waren
A.
li.
afgestaan en reeds
afgestaan
maar
in de openbare
nog niet
registers
ingeschreven.
ingeschreven.

G E V E S T E N.

Aantal
perceelen.

Aantal
bouws.

Bantam

1

28

Krawang

1

209

13

3 315

2

801

13

3 671

Preanger regentschappen
Cheribon

Pékalongan . . . . .

Aantal
perceelen.

Aantal
bouws.

C.
toegezegd en
nog niet
afgestaan, (b)
Aantal
perceelen.

100

1705
>
299

Op 31 December 1876 waren

Aantal
bouws.
(»)
597

11

1983

»

A.
B.
ifgestaan en reeds
afgestaan
maar
in de openbare
nog niet
registers
ingeschreven.
ingeschreven.
Aantal Aantal Aantal
perperbouws.
ceelen.
ceelen.
(«)

C.
toegezegd en
nog niet
afgestaan. (7)

Aantal Aantal
per
bouws.
ceelen.
(«)

4

1 363

1

209

27
2

6 761

501

801

»

14

Aantal
bouws.

3 738

2

639

16

4 272

176

595

12

Samarang

4

1279

2 362

15

2 770

1118

1800

Soerabaija

»

•

»

»

»

»

210

Pasoeroran

7

2 687

416

8

3103

438

1021

Probolinggo

1

503

1

503

Banjoemas

•

»

1

197

Bagelen

%

»

»

»

Kadoe

4

1078

200

1511

9

2 315

324

483

Madioen

3

1182

1063

1064

8

3 129

180

250

123

11

3 684

584

2 785

8 695

103
(d)

29 107

Kediri
Te zamen

.

.

.

8

2942

57

17 695

248

197

492
15

ie)

4 304

37
(e)

390

11
(e)

3 321

37
(ƒ)

11272
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(o)

Waar onderdeden van een bouw voorkwamen, is hier voor elk pereeel de uitgestrektheid in volle bouws afgerond.

(ft)

Voor die pereeelen «elke sedert (in 1876) zijn afgestaan, heeft men de uitgestrektheid thans opgebragt, niet zoo als zjj i n ' t vorig
verslag vermeld stond, volgens de voorloopige opgaaf in de besluiten van toezegging, maar volgens het aantal bouws dat werkelijk
is afgestaan. Ook in het aantal pereeelen geeft dit verandering, daar in .Samarang respectievelijk als één perceel «aren toegezegd
(zie liet vorig verslag, bjjlagc Ü , § A, n " . 7 en 8) 450 bouws in 't distriet Troeko en 180 bouws in 't distriet .Selokaton, terwijl
bjj de uitgifte (in 1870) de gronden werden afgestaan als 4 pereeelen (2 in Troeko te zamen groot 908 bouws en 2 in Selokaton
te zamen groot p. m. 100 bouws). Onder de toegezegde gronden tellen zjj nu insgelijks voor 4 pereeelen.

<c)

De opgaven tot 11 December 1H75 loopen dus nu in 't geheel over 109 pereeelen, of wanneer men, zoo als in 't vorig verslag,
de straks bedoelde 4 pereeelen in Samarang (zie het slot der voorgaande noot) als 2 telt, over 107 pereeelen. Uo overzigten in
't vorig verslag (bladz. 84 en bijlage V) liepen tot 15 Juuij 1876 en wezen op dat tijdstip een totaal van 110 pereeelen aan (94
afgestane en 16 toegezegde), doch, zoo als nu blijkt, moet dit totaal mot 1 verminderd worden, daar het perceel, in de aangehaalde
bijlage voorkomende onder § A, n". 10, thans gezegd wordt hetzelfde te zyn als dat aldaar vermeld onder § //, n". 7 0 . Het
totaal op 15 .Jiinij 1876 bedroeg dus 109, namelijk 94 afgestane en 15 toegezegde pereeelen. (De 2 in het tijdvak vau 1 Januaryir, .luiiij 1876 bijgekomen pereeelen waren die, in de bedoelde bijlage U voorkomende onder § A, n". 4 en , § 11, n". 3.)

(</) Gedurende 1876 is alzoo het aantal (■|«niiww erfpachts-pereeelen vermeerderd met 46, namelijk met de 15 reeds in 1875definitief
toegewezen en met 31 in 1876 afgestaan. Onder deze laatste waren er 28 behoorende tot de vóór 31 December 1875 toegezegde,
1 vau de in 1876 toegezegde, 1 dat werd afgestaan zonder voorafgaande toezegging, vermits kaart en meetbrief te geljjk met de
aanvrage werden ingeleverd, en 1 dat aanvankelijk in huur was toegewezen, maar, met medewerking van den verkrijger, aan
een ander in erfpacht werd afgestaan.
(e)

Hieronder 4 van welke in 't vorig verslag nog geen sprake kon zjjn, als zijnde toegezegd na 15 Junjj 1876 (1 van deze 4 werd
dadelijk definitief toegewezen, omdat kaart en meetbrief te geljjk met de aanvraag waren ingediend). De 7 overige pereeelen
telden onder de (37) toegezegde vóór 31 December 1875.

(f)

Hiervan 2 reeds toegezegd in 1875.

(j)

Voor die pereeelen — ten getale van 18 — welke in de eerste maanden van 1877 (1 January—15 Jund) definitief zyn afgestaan,
heett men niet gevolgd het globale aantal bouws in de aanvrage genoemd en door de Kegering toegezegd, maar de uitgestrektheid
die gebleken is werkeiyk te zyn afgestaan.

Van do 103 op 31 December jl. ingeschreven, pereeelen
wordt bij dit hoofdstuk geen afzonderlijke lijst gevoegd,
omdat zij toch alle zijn opgenomen in het overzigt betref
fende den landbouw op de verhuurde of in erfpacht afge
stane gronden, behoorende bij hoofdstuk O. Eene opsom
ming van elk der 48 pereeelen op genoemden datum voorloopig of definitief toegewezen , maar nog niet ingeschreven,
vindt men in bijlage R. Tevens wordt daarin eene volle
dige opgaaf aangetroffen , zich aansluitende aan die bij
't vorig verslag gevoegd (zie de meermalen aangehaalde
bijlage U, § C), betreffende de in 1876 afgewezen aanvra
gen om gronden in erfpacht
Waar aan de 42 uitgiften , tot welke in 1876 voorloopig
(of al dadelijk definitief (1) ) werd besloten (2), bijzondere
voorwaarden werden verbonden , hadden deze in de meeste
gevallen ten doel om te zorgen dat de bevolking naar
genoegen (3) werd schadeloos gesteld voor het afstaan
harer regten op vruchtboomen , kleine ontginningen of ook
wel vrijwillige koffij-aanplantingen , die op de af te staue
gronden voorkwamen, en dat het Gouvernement, waar de I
gronden hier en daar niet houtgewas waren begroeid,
eene bij opneming bepaalde retributie in eens ontving,
welke vergoeding echter in vijf jaarlijksche termijnen kon
worden voldaan (4). Overigens werden , waar noodig. be
palingen opgenomen tot verzekering van het vrij gebruik,
ook door anderen dan de erfpachter, van de door eenig perceel
loopende wegen of waterleidingen. Verbod van kolfij-aanplant werd in 3 van de bedoelde 42 gevallen bedongen (5),
(1) Dit was het geval ten aanzien van 2 pereeelen in Kediri,
doordien de verzoekers de kaarten e» mcetbrieven tegcljjl; met hunne
aanvragen indienden, en ten aanzien van 1 perceel in de Preanger
regentschappen, na uitgelokte mededinging aan den aanvrager als
eenige inschryver ia laar toegewezen (January 1876), maar door
dezen niet aanvaard, omdat hy zijne regten aan een ander had
overgedragen, die de gronden in erfpacht vroeg. Overeenkomstig
het verzoek van dien aanvrager werd in dit geval de erfpacht niet
voor 75, maar voor 30 jaren verleend.
(2) Van de hierbedoclde 42 uitgiften zyn inliet staatje, op de voor
gaande bladz. voorkomende, 35 vermeld in kolom C, 4 in kolom 15
en 3 in kolom A.
(3) Volgens ccne aanschrijving r a a t January 1877 aan de hoofden
van gcnestelyk bestuur zal er o. a. op gelet bchooren te worden,
dat de commissien, die moeten opnemen of de gronden voor uitgifte
vatbaar zijn (llijl/lnd *• hel Imlhch Slantsblmi n°. 2961), haren invloed
niet misbruiken om den inlander te bewegen soortgelijke regten als
de hierbcdoelde af te staan tot een lageren prys dan den door hem
gevraagden, zy het ook dat, naar het oordeel der commissien, de
inlands'che bezitter te hoogc cischcn stelt.
(4) Tot het bedingen cener schadeloosstelling rtar 'slamls taf,
waar vrywillige kolhj-aanplantingen der bevolking in de erfpachtsuitgifte worden begrepen, is eerst in 1877 besloten (zie bladz.95).
(5) Voor I andere pereeelen in 1876 afijeslaan, maar in 1875
toegezegd, werd van dit verbod reeds in het vorig verslag (byiage
U , § A, n*. 2 , en § « , n°. 1 2 en 2 4 ) gewag gemaakt.

terwijl bij de uitgifte van een tot uitbreiding eener reeds
bestaande onderneming bestemd perceel als voorwaarde
werd gesteld , dat de bereiding van het koffijproduct voor
taan , immers binnen drie jaren, niet meer op een etablis
sement buiten de onderneming, maar binnen de grenzen
van het vereenigd perceel zal moeten geschieden (verg.
bijlage R, § A, n°. 1, 14, 18 en 17). Voor een in 1875
afgestaan j>erceel (Tjisalak in de Preanger regentschappen)
werd in Februarij jl. het verbod orn daarop koffij te plan
ten opgeheven, nadat uit een nader ingesteld onderzoek
gebleken was , dat, al werd ook op die gronden de koffijcultuur beproefd, toch geene beduchtheid behoefde te be
staan voor heimelijken opkoop van koffij, die aan het Gou
vernement moest worden geleverd.
Even als in 1875 dienden weder onderscheidene der uit
gegeven pereeelen tot uitbreiding van reeds bestaande
ondernemingen. In één geval werd aanvankelijk bezwaar
gemaakt erfpacht op aangrenzende gronden te verleenen,
uithoofde twijfel was gerezen , of de bedoeling niet hoofdzakelijk was anderen uit de nabijheid der bestaande on
derneming te weren (6). .Nadat echter de aanvrager ver
klaard had inderdaad de ontginning te beoogen , werden
hem de verlangde gronden toegezegd (verg. bijlage R ,
§ A, n". 26).
De 107 jierceelen , die bij het eind van 1876 in erfpacht
waren afgestaan en in de registers ingeschreven, zullen,
wanneer de vijfjarige termijn , gedurende welken zij niets
hebben op te brengen , verloopen zal zijn , alle te zamen
f 96 032 wegens pacht aan de schatkist afwerpen. Het
bedrag der verponding, welke voor die pereeelen zal moe
ten worden voldaan, is natuurlijk thans nog niet te bepalen.
Behalve de tot dusver besproken pereeelen werden nog,
in de eerste maanden van 1877 (1 Januarij tot 15 Junij),
in erfpacht toegezegd of afgestaan 18 pereeelen (7 in de
Preanger regentschappen , 3 in Pekalongan , 1 in .Samarang, 3 in Japara . 1 in Pasoeroean, 1 in Kadoe en 2 in
Mamoen). Bijzonderheden daaromtrent zullen eerst in het
volgend verslag zijn mede te deelen.
Vervanging van huur door erfpacht. In het afgeloopen
jaar werden een aantal in huur uitgegeven pereeelen in
erfpacht gevraagd. Voor 3 ondernemingen (Banaran in
Bamarang , Wonoredjo in Japara en Djoengo in Pasoeroean)
werden de verzoeken afgewezen , op grond dat zich tegen
de conversie algemeene belangen verzetten. Ten aanzien
van 18 pereeelen verklaarde de Indische Regering zich tot
afstand in erfpacht bereid, op de voorwaarden voor elk dezer
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(6) Zie omtrent eene vroegere beslissing betreffende het uitgeven
van gronden in de nabyheid van andere ondernemingen het aangeteekende in 't verslag van 1874, bladz. 91-92.
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ondernemingen vermeld in bijlage S hierachter (1). Bij
het eind van 187(5 was voor 10 der bedoelde perceelen het
erfpachtsregt reeds in de registers ingeschreven. Van de
29 huurperceelen, voor welke reeds in 1875 of vroeger
erfpacht was toegezegd, waren op 31 December 1875 reeds
2 1 , en werden gedurende 1876' nog 7 ingeschreven (2).
In 't geheel was dus op 1 Januarij jl. voor 9 van de 47
hier bedoelde huurperceelen van de toezegging in erfpacht
nog geen gebruik gemaakt (3). Op laatstgenoemden datum
waren nog 12 conversie-aanvragen in behandeling (4).
Ten aanzien van in erfpacht verkregen gronden welke
vroeger in huur waren afgestaan, heeft ingevolge art. 17
van het Koninklijk besluit, dd. 20 Julij 1870—16 April
1872 (Indisch Staatsblad 1870 n°. 118 en 1872 n°. 110)
geene vrijstelling van pachtsom noch van verponding plaats,
zoo als gedurende de vijf eerste jaren is toegestaan voor
in erfpacht afgestane woeste gronden. Voor de 38 gewezen huurperceelen, voor welke bij het eind van 1876
het erfpachtsregt was ingeschreven, bedraagt de pachtsom over een vol jaar f 80 039 en de jaarlijksche verponding, volgens den tot dusver gehouden eersten aanslag,
f 53 3 7 1 , of te zamen f 133 410. Als huurperceelen
zouden diezelfde gronden, gedurende den tijd dien de
huur nog zou hebben geduurd, gemiddeld per jaar hebben opgebragt (aan huurschat) f 1 0 6 811. De conversie
gaf dus reeds dadelijk een voordeelig verschil voor den
lande van f 26 599 'sjaars.
Omtrent den aanslag in de verponding van perceelen als
de hierbedoelde is door de Regering beslist, dat die belasting ingaat te gelijk met de '.ïschrijving van het erfpachtsregt en berekend wordt over het dan nog overblijvende
gedeelte van het jaar. Is op dat tijdstip de gewone algemeene verpondingstaxatie reeds afgeloopen, dan geschiedt
de aanslag naar de waardebepaling, aangenomen door de
commissien . die steeds benoemd worden om te onderzoeken
of de vervanging der huur door erfpacht voor den lande
voordeelig zou zijn.
Verh uur van gronden. Het overleg omtrent de herziening,
die de regelen betreffende de uitgifte in h u u r van gron(1) Voor een dier perceelen werd aanvankelijk erfpacht voor
50 jaren gevraagd en toegezegd, maar later is, op een nader verzoek
van den belanghebbende, dit regt, even als in al de overige gevallen , voor 75 jaren verleend. In één geval werd bepaald dat op het
perceel (Koedjonmanis in Kediri) geen kofflj zou mogen worden
geplant; ten aanzien van ondernemingen waar de kofhj bereid werd
op etablissementen daarbuiten gelegen (op gronden bezeten met regt
van opstal), stelde de Regering, waar het noodig voorkwam (namelijk ten aanzien van de perceelen N'grantjak in Kadoe, Soekaradja
in Madioen en Gabroe in Kediri), het voorbehoud, dat het hoofd van
gewestelijk bestuur de bereiding binnen de grenzen van het perceel
zou kunnen gelasten, zoodra gegrond vermoeden mogt rijzen dat
by de bedoelde etablissementen gouverneinentskoftij werd opgekocht.
Onder de voorwaarden voor het buurland Penampian in Kediri
behoorde ook de verbindtenis van de 7$Ae des erfpachters om geene
verandering te brengen in eenige op de gronden aanwezige oudheden
en deze voor een ieder toegankelijk te laten.
(2) Voor 1 reeds in 1874 in erfpacht toegezegd huurpercecl
(Tjitjalobak in de Preanger regentschappen) was uitstel van inschrijving verkregen in dier voege dat zjj gelijktijdig zou mogen geschieden
met de inschrijving van aangrenzende woeste gronden, door den
huurder in erfpacht gevrangd. De 7 ingeschreven perceelen hierbedoeld
waren: Tjisalak (Preanger regentschappen), Djatikalangan-Tambangan
en Pringapoes Nobo (beide in Samarang), Boemiajjoe en Tanahwangi
(beide in Pasoeroen), Kandangan (Madioen) en Papoh (Kediri).
(3) In Januarij jl. was voor 2 perceelen (Soekaradja en BonowatiGoeloewoeloeh, beide in Madioen) de termijn, binnen welken de
huurders zich te verklaren hadden, verstreken. De huurder van
laatstgemeld perceel had dien termijn ongebruikt gelaten omdat hij
de gestelde voorwaarden te bezwarend achtte; de huurder van Soekaradja heeft zes maanden uitstel gekregen.
(4) Daaronder niet medegerekend eene ingekomen doch weder ingetrokken aanvraag voor Kebondalem (Kadoe), maar wel ccne vernieuwde
aanvraag voor Banaran (Samarang). In Januarij i'- ' B * c n aanzien van
dit perceel op de vroegere weigering teruggekomen en, voor zooveel tot dus ver blnkt, is sedert ook beschikt op 4 andere der
bedoelde 12 aanvragen (gunstig op die betreffende Tjioehoet-Margapala
in de Preanger regentschappen en Samirono en Kedajjon in Samarang; afwfjzcnd op die betreffende Selogombong in de Preanger
regentschappen). De 7, ten aanzien van welke hier te lande nog
geene beschikking bekend i s , betreffen de huurperceelen Parakansalak in de Preanger regentschappen, Goli, Stomi, Tjoeroek, Sidomoekti en Kedawong in Samarang, en „de Ledokschc theetuinen " in
Bagelen.

[Ncderl

(Oost-) l n d i e ]

den {Indisch Staatsblad 1856, n°. 6 1 , 1857, n». 13, en
1864, n°. 16 (5)) zouden behooren te ondergaan , zoowel
om verband te houden met de sedert, uitgevaardigde bepalingen omtrent de uitgifte vim gronden in erfpacht, u h
welligt uit anderen hoofde (verg. o. a. bet verslag van
1875, blndz. 95), heeft tot de overtuiging g e l e n , dal
geene endere wijziging noodig w a s , dan om voortaan
dezelfde cutegnrien van personen als huurders toe te laten,
voor wie krachtens art. 11 van Indisch Staatsblad 1870.
n°. 1 1 8 , zoo als het gewijzigd is bij Indisch Staatsblad
1872, n°. 116, de gelegenheid tot het verkrijgen van gronden in erfpacht openstaat. Immers had de praktijk reed
genoegzaam geleerd dat de bepalingen betreflende verhuring zich voor het overige zeer wel met die op het ui'geven in erfpacht verdroegen , en daar het publiek met
de eerstbedoelde bepalingen vertrouwd was g e r a a k t , zonder dat zich in de toepassing bezwaren hadden voorgedaan , scheen eene verder strekkende wijziging evenmin
noodig als wenschelijk. De Begering heeft er zich dus toe
bepaald om art. 1 van het Koninklijk besluit dd. 3 Julij
1856 (Indisch Staatsblad n°. 64) met het aangehaalde art. l i
der erfpachtsverordeningen in overeenstemming te brengen
(Koninklijk besluit dd. 15 Januarij 1877, n°. 32, Indisch
Staatsblad n°. 70). De uitsluiting van inlanders en vreemde
oosterlingen als huurders van woeste gronden op Java en
Mailura, is hiermede komen te vervallen.
Sedert de opgaaf in 't vorig verslag (bladz. 85), waar
reeds gezegd is dat in de eerste maanden van 1870 eeri''
nieuwe huurovereenkomst gesloten werd voor gronden in
Samarang (district Bodja) en de uitgifte werd voorberei •'
van twee huurperceelen in Cheribon (district Karang Ampel).
volgde in November 1876 nog de aankondiging betreffende
de voorgenomen verhuur van een perceel in de Preanger
regentschappen (district Djampang Tengah). hetzelfde
waarvoor in Augustus 1875 voorloopige toezegging aan den
aanvrager was gedaan. Nieuwe aanvragen om gronden in
huur te erlangen werden niet ontvangen. De inschrijving,
die voor de beide perceelen in Cheribon (groot 497I3V5oo en
300 3:8 / 600 bouws) openstond tot 16 November 1876 en voor
dat in de Preanger regentschappen (ter grootte van ruim
498 bouws) tot 29 Mei 1877, had dezen uitslag, dat zich
geene andere gegadigden voordeden dan de aanvragers.
Voor de gronden in Cheribon (beide perceelen waren
door één persoon aangevraagd) werd geboden f 2,01 per
bouw 'sjaars, dat is 1 cent boven de minimum huursom ;
voor het perceel in de Preanger regentschappen werd voor
het minimum (f 2,75) ingeschreven. De toewijzing tegen
de geboden sommen had plaats bij de Indische besluiten
van 12 December 1876 , n°. 7 , en 22 Junij 1877, n°. 8 (6).
Van de toewijzing in huur (Augustus 1875 en Januarij
1876) der twee in 't vorig verslag bedoelde perceelen in
de Preanger regentschappen (148ï7V50() bouws in het distriet
Timbanganten en 25837V50o bouws in het district Bloeboer
Limbangan) is geen gebruik gemaakt; de toewijzing van
het eerstbedoelde is geheel komen te vervallen, daar de
belanghebbende, ook na eene verlenging van den aanvankelijk gestelden termijn , zich niet tijdig aanmeldde om de
huur te sluiten; maar de gronden in Bloeboer Limbangan
zijn, met medewerking van den primitieven aanvrager
(wien zij ook waren toegewezen), aan een ander in erfpacht
afgestaan (vergelijk noot 1 op bladz. 97).
Werd — zooals gezegd — het aantal huurovereenkomsten
in 1876 met 1 vermeerderd, 21 werden er daarentegen
ontbonden; 20 (7) wegens het vervangen der huur door
erfpacht en 1 doordien het Gouvernement de gronden
terugnam (ter uitbreiding van 's lande plantentuin, verg.
het staatje op bladz. 86 van 't vorig verslag, noot o).
Voor 75 perceelen (alle vermeld in het overzigt behoorende
bij hoofdstuk O , waarin van den landbouw op de bedoelde
gronden sprake is) bleven dus bij het eind van 1876 nog
li uurovereenkomsten van kracht.
(5) Zie ook Indisch Staatsblad 1862, n". 56.
(6) Voor de twee perceelen in Cheribon is de huur ingegaan
10 Januarij 1877.
(7) 6 dezer contracten hadden betrekking tot gronden die als
3 perceelen in erfpacht werden afgestaan (Tjisalak in de Preanger
regentschappen, Ngrantjak in Kadoe en Waliran in Madioen). Van
daar dat hierboven sprake is van een aantal van 17 huurondernemingen, waarvoor in 1876 het erfpachtsregt werd ingeschreven.
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Verkoop van (/rond. W a t in 't vorig verslag (blad/.. 86)
werd medegedeeld, dat namelijk de verkoop van kleine
st ukken grond (art. 62, alinea 2, van liet Regeringsreglement
en art. 8 van het Indiseh Staatsblad 1870, n°. 118), ingevolge liet bepaalde in April 1876 (Indisch Staatsblad n°. 117)
voortaan niet meer zou geschieden onder's hands tegen
taxatieprijs maar in het openbaar bij opbod, geldt alleen
van zoodanige stukken grond (gelagen op gewestelijke of
afdeelingslioofdplaatsen of moetende dienen tot uitbreiding
van die hoofdplaatsen), waarover de Regering vrije beschikking heeft en die door de aanvragers niet worden
geoccupeerd. In den regel nu worden alleen die stukken
grond in eigendom begeerd, welke reeds in het bezit zijn
van de aanvragers. Slechts 4 stukken grond te Soerabaija
werden in 1876 op de boven beschreven wijze in het openbaar
iian de meestbiedenden verkocht; de opbrengst daarvan
bedroeg f 10 2.">0 of f 755 meer dan de daarvoor gestelde
minimum verkoopprijs. Het p l a n , waarvan in 't vorig
verslag (bladz. 86/87) sprake was, om eenige gouvernementsgronden (sawahs) te Buitenzorg, die door hunne ligging
zeer geschikt waren om tot bouwterrein te dienen, en
Moe af te staan, kwam nog niet tot uitvoering. Den ontwerper van het bouwplan is nu tot 1 Januarij 1878 tijd
gelaten zich aangaande den koop te verklaren; komt deze
niet tot stand, dan denkt men, wanneer het blijkt dat
zich andere gegadigden voordoen, bedoeld terrein perceelsgewijze in het openbaar te verkoopen (op de wijze bedoeld
bij het zoo even aangehaalde Staatsblad).
De uitgestrektheid der in 1876 verkochte perceelen en de
daarvoor bedongen prijzen blijken uit het volgende overzigt:

Uitgestrektheid
GEWESTEN.

in D nieters.

Verkoop; >rijs.
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Afstand van //rond met re//t van opstal. Het hier volgende
staatje doet zien in welke gewesten gedurende 1876 gronden met regt van opstal werden afgestaan en boevee] de
daarvoor (in eens) verschuldigde betaling (2) bedroeg:

Uitgestrektheid
GEWESTEN.

in □ meters.

44 220

156

314

277

.

33 064

582

Preanger regentscb

24 939

277

Samarang.

.

.

.

24 WH)

249

Soerabaija .

.

.

.

39 540

182

Pasoeroean

Bantam

.

.

.

.

Batavia
Krawang .

.

.

.

.

.

1576

55

Probolinggo .

.

.

327 216

6 203

Banjoemas.

.

.

44 006

632

Bagelen

. . . .

5 469

77

Madioen

.

19 82!)

53

47 108

767

612 193

9 600

.

.

.

.

Kediri

Te zainen
§ 2.

6 502

115

319603

17766

.

100 308

3 835

Preanger regentscb.

25 288

816

Bantam

.

.

.

.

Batavia
Krawang .

.

.

Betaliiii

Huitenbczittinjt'n.

Goutenutnenttlanden va» Swmatra. De ordonnantie van
26 Maart 1874 (Indisch Staatsblad i r . 9 4 . / ) . betreffende de
uitgifte in erfpacht van gronden in de gouvernementslanaen op Sumatra (3), werd aangevuld (Indisch Staatsblad
1876 n°. 249) met eene bepaling (zoo als reeds voor Java
was vastgesteld), dat h%t hoofdgeld, door den erfpachter t e
betalen voor de bij hem in dienst zijnde opgezetenen , niet
verschuldigd is, wanneer de opgezetene in den loop van
het jaar in 't geheel minder dan zes maanden in dienst
is geweest.
(hntrent het gevolg van de in 't vorig verslag (bladz.
88) besproken maatregelen om de ordonnantie van 26 .Maart
1874 alsnog toepassing te doen vinden ten aanzien van

Cheribon .

.

.

.

199 134

4 340

Pekalongan

.

.

.

47 559

2 310

Samarang .

.

.

.

96129

8133

5 986

877

.

71724

4 080

die landbouw-ondernemers ter Sumatra'a Westkust, welke ,

. . . .

211912

26 954

reeds vóór het in werking treden dier verordening, zich
door hoofden en bevolking (met voorbijgang van liet Gouvernement) gronden in de gouven lenientsïanden hadden
doen afstaan, kan voor'shands nog niet volledig worden
berigt. Slechts voor 7 van de 29 perceelen, die. buiten
's Gouvernements tusschenkomst, in het bezit van Europesche ondernemers waren gekomen (14 in de Padangsche
Bovenlanden , 12 in de Padangsche Benedenlanden en 3 in
Tapanoeli), was bij het eind van 1876 erfpacht aangevraagd ;
doch het bleek dat 4 perceelen (3 in de Padangsche Bovenlanden en 1 in de Padangsche Benedenlanden) moesten
geacht worden door de verkrijgers te zijn geabandonneerd,
terwijl van 1 perceel (in Tapanoeli) de exploitatie was
g e s t a a k t , ten gevolge van het overlijden des ondernemers ,
en dat van de 24 overige 6 nog niet in exploitatie waren
(5 in de Padangsche Bovenlanden en 1 in de Padangsche
Benedenlanden).
Dat in 1876 de aanvragen der hierbedoelde ondernemers
om hun bezit op wettigen voet te brengen, niet talrijker
waren , moet welligt hieraan worden toegeschreven, dat

Japara
Rembang .
Soerabaija

.

.

(1)

.

.

.

88 899

6 359

Probolinggo .

.

.

163 414

9 061

Bezoeki

.

.

.

19 524

403

.

.

.

69 976

3 572

. . . .

207 451

7 982

14 502

1421

. . .

427

100

. . . .

5 637

183

119473

10 834

Pasoeroean

Banjoemas
Bagelen

.

Kadoe
Soerakarta
Madioen
Kediri

Te zamen

1 773 448

f

109141

(2) De betaling bedraagt, zoo als bekend is, de helft van hetgeen gevorderd zou worden b(j afstand in eigendom.
(1) Hieronder f 10250 voor de bovenbedoelde publiek verkochte
perceelen ter hoofdplaats Soerabaija.

(3) Regelen omtrent de uitvoering der ordonnancie van 26 Maart
1874 zijn vastgesteld bij Indisch besluit dd. 25 Junjj 1874 {Slaalsblad
Umd n«• 168), gewijzigd bjj besluit van 1 April 1876 (Indmh Staatsblad n 86).
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bun , bij de aanzegging- om alsnog erfpacht van het Gouvernement aan te vragen, geen termijn was gesteld binnen welken zij zich te verklaren hadden. Degenen die op
31 December 1876 nog nalatig waren, zouden daarom worden aangeschreven alsnog binnen drie maanden hunne
aanvragen aan den gouverneur in te zenden.
Omtrent de 7 op 31 December 1876 ingekomen aanvragen , betreflende 4 perceeleu in de Padangsche Bovenlanden , 2 in de Padangsche Benedenlanden en 1 in Tapanoeli,
kun het volgende worden gemeld. Voor 1 der eerstbedoelde
4 perceelen is in November 1876, voor2 andere in de eerste
maanden van 1877 erfpacht verleend. De l>ezitter van het
vierde perceel was een regterlijk ambtenaar en kon daarom
niet als erfpachter worden toegelaten. De beslissing omtrent de 2 aanvragen betreffende perceelen in de Padangsche Benedenlanden is hier te lande nog niet bekend geworden. Voor het perceel in Tapanoeli is in November 1876
erfpacht verleend, en nog vóór het einde des jaars liet de
bezitter zijn regt inschrijven.
Overigens werd eene aanvrage ontvangen betreffende een
nog niet geoccupeerd perceel in de Padangsche Bovenlanden (alzoo in de bovenbedoelde opgaven niet begrepen),
maar het verzoek moest worden afgewezen, omdat de uitgifte in strijd zou zijn met de belangen der bevolking
(November 1876). Eene nadere aanduiding van dit perceel
en van de 4 perceelen, voor welke tot 30 April 1877 de
aanvragen waren toegewezen , vindt men in bijlage ï .
Bij gelegenheid dat onlangs maatregelen werden verordend in 't belang van de gouvernements-koffijcultuur ter
Sumatra's Westkust (zie hoofdstuk O, afd. I, § 2 , subl°.),
is tevens als beginsel aangenomen, dat in die districten
van genoemd gouvernement, waar thans veel koffij geproduceerd wordt, geene woeste gronden ter beplanting met
koflij aan particulieren worden afgestaan, en die uitgifte
derhalve beperkt wordt tot die streken , waar thans nog
weinig koflij geteeld wordt en waar behoorlijk gewaakt
kan worden tegen verboden opkoop van aan het Gouvernement te leveren koffij.
In het afgeloopen jaar of in den aanvang van 1877
werden op den voet der ordonnancie van 26 Maart 1874
ook gronden ter ontginning gevraagd in de adsistentresidentie Benkoelen en op het eiland Bengkalis (Sumatra's Oostkust). Eerstbedoeld verzoek betrof het eilandje
Betoewa, dat de aanvrager (een ChiiTees) zich ook wel in
eigendom of in huur wenschte te zien afgestaan; het bleek
echter dat het belang der bewoners van zekere marga in
de afdeeling Kroë de uitgifte van Poeloe Betoewa onraadzaam moest doen achten, weshalve afwijzend beschikt werd
(October 1876). Wat Bengkalis betreft, kwamen aanvragen
in, betreflende een perceel van 528 en een van 2500 bouws.
Eerstbedoeld perceel was indertijd, vóór dat Bengkalis in
eigendom aan het Gouvernement was overgegaan, door
den sultan van Siak aan den aanvrager voor 75 jaren in
bruikleen afgestaan (1). Of'de gevraagde erfpacht is verleend,
is hier te lande nog niet bekend geworden. Het in de
tweede plaats Ijedoeld perceel (van 2500 bouws) is bij
Indisch besluit van 6 Junij 1877 aan den aanvrager toei^ezejrd; de gronden zouden hem definitief worden afgestaan zoodra kaart en meet brief zouden zijn ingezonden.
Van de toezegging, aan niet-inlanders op Bengkalis gedaan , dat zij voor hunne onder het sultansbestuur verkregen
woonerven kostel tos eigendomstitels van het Gouvernement
konden erlangen, werd, sedert de opgaaf in 't vorig verslag (bladz. 87/88), nog door 6 bezitters gebruik gemaakt.
Verkoop van kleine stukken gouvernementsgrond tot
uitbreiding van steden en dorpen enz. (art. 62, 2de lid. van het
Regeringsreglement) had in 1876 op .Sumatra plaats in het
gouvernement van Sumatra's Westkust en in de residentie
Palembang. De verkochte gronden hadden eene gezamenlijke
uitgestrektheid van 25 162 en 23 013 vierkante meters,
waarvoor de koopsommen te zainon beliepen f4491 en f 1251).
Goucri-donent van Celebes en onderhoorhjhedi'n. Over de
(1) Te» eindt' de uitgifte van gronden voor landbou w-ondernemingen ter Oostkust van Sumatra door de inlandsche vorsten aan
zoodanige regelen te binden als het algemeen belang vereiselite,
heeft de Indische Kegering daarvoor in Jamiaru' jl. een model-eontraet
vastgesteld (verg. bladz. 20).
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ordonnancien van 4 Februarij 1876 (Indisch Staatsblad
n°. 35a en 354), waarbij voor dit gouvernement de uitgifte
van gronden in erfpacht en het vervangen der huur door
erfpacht geregeld is, werd reeds gehandeld in 't vorig
verslag (bladz. 88). Buiten de toen reeds vermelde erfpachtsaanvraag van de factorij der Nederlandscho Handelmaatschappij , betreffende 450 bouws in de onderafdeeling Bonthain (2), kwam in 1876 nog slechts eene aanvraag om
erfpacht in behandeling, lxstreflende 430 bouws in dezelfde
onderafdeeling. Het Gouvernement had echter over de aangevraagde gronden niet, althans niet geheel, de vrije beschikking, en daar de inlandsche regthebbenden ongenegen
werden bevonden om van hunne regten afstand te doen,
moest de aanvrage worden afgewezen (Augustus 1876).
Volledigheidshalve wordt van beide; aanvragen nader gewag
gemaakt in de reeds aangehaalde bijlage T.
Het voornemen , dat blijkens 't vorig verslag bij den
huurder van Batoe Bassi (een in 1864 in huur uitgegeven
perceel woeste gronden in de afdeeling Noorderdistricten)
aanvankelijk scheen te hebben bestaan, om die huur door
erfpacht te zien vervangen , is door het overlijden van dien
ondernemer onuitgevoerd gebleven. Integendeel is door zijne
erfgenamen de ontbinding der huurovereenkomst gevraagd,
maar van eene beschikking der Indische Regering op dit
verzoek is tot dusver niet gebleken. Een paar andere huurondernemingen in dit gouvernement (in Bonthain en op
Saleijer) hebben reeds vroeger (in 1866 en 1869) opgehouden te bestaan (verg. de verslagen van 1868, bladz. 181,
en van 1870, bladz. 150), zoodat, buiten Batoe Bassi,
alleen nog in huur bezeten worden , en wel bij uitzondering
voor 99 jaren (verg. het verslag van 1865, bladz. 220),
de in der tijd aan den lande vervallen particuliere gronden , genaamd Layaug en Totaka, behoorende tot het
gebied der hoofdplaats.
De bij het Regeringsreglement toegelaten verkoop van
gronden (d. i. van kleine uitgestrektheden) kwam in 1876
in dit gouvernement nog al veelvuldig voor: in 't geheel
bragt die verkoop (voor 90 858 vierkante meters) f 8184
op. Even als vroeger had in al deze gevallen de afstand
onder's hands plaats, in 1876 slechts 1 perceel uitgezonderd . dat (ter grootte van 461 vierkante meters) in het
openbaar werd verkocht op den voet van het hierboven
(bladz. 99) besproken Indisch Staatsblad 1876, n°. 117.
Afeuado. Ook in deze residentie heeft zich behoefte doen
gevoelen aan regeling van eenige agrarische aangelegenheden. Het bleek toch dat in de laatste jaren, vooral sedert
1870, niet zelden bebouwde gronden door de inlandsche
bezitters , of woeste gronden door districtshoofden, aan Europeanen waren verhuurd of verkocht. Zelfs waren voor vele
dier gronden eigendomsacten aan de verkrijgers uitgereikt
geworden. Toen in 1873 op deze zaak de aandacht de-;
bestuurs viel , werden bij circulaire van den resident de
controleurs en inlandsche hoofden er aan herinnerd, dat.
reeds volgens oud gebruik , in de Minahassa verkoop van
grond aan niet-inlanders niet geoorloofd was , en dat het
verhuren van vrijwillig aangelegde kofnjaanplantingei:
op eigen grond evenmin was vrijgelaten, als strijdig
met liet Indisch Staatsblad van 1872, n°. 180. bepalende dat alle koffij, in de Minahassa geteeld door do
inlandsche bevolking, aan den lande geleverd moet worden. In de laatste jaren werden echter weder herhaaldelijk
gronden op de bedoelde wijze aan Europeanen overgedragen.
Terwijl een algemeen verbod tegen vervreemding van
gebruiksregt op grond door inlanders aan niet-inlanders
in verbindenden vorm was uitgevaardigd bij de, ook
voor de buitenbezittingen toepasselijke, ordonnancie van
4 Augustus 1875 (Indisch Staatsblad n°. 179), kwam
het wenschelijk voor om , in navolging van hetgeen in
1874 voor Sumatra was geschied, ook voor de gouvernementslanden in de residentie Menado buiten twijfel te stellen , dat, behoudens eerbiediging van het (nog nader afzonderlijk te regelen) ontginningsregt der bevolking, de woeste
gronden aldaar zijn domein van den Staat, waarover de
(2) Ten aanzien van deze aanvraag is tot dus ver nog geene
definitieve beschikking kunnen genomen worden. Het is naineljjl.
gebleken dat in het aangevraagd perceel geé'nelaveerd liggen eenige
door inlanders ontgonnen stukjes grond, waarvan deze geen afstand
willen doen. De aanvraag en de daari>.;i behoorende kaart moesten
dus gewnzigd worden en hiertoe was eene nieuwe opmeting noodig.
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willigde) aanvraag om erfpacht had voorgedaan, werd nog
in 't vorig verslag (bladz. 88) vermeld (verg. ook bijlage
T hierachter).

lieschikking' uitsluitend 1 »ij hal Gouvernement (niet dus,
■00 als vele hoofden meenden , bij bet district) berust. Hiertoe
strekte de ordonnantie vnn 8 Maart 1877 (InéUek
HttattNti

n°. 55), tevens regelen bevattende omtrent de uitgifte fop
aanvraag) van soodanige domeingronden In erfpacht. BB
een besluit van den/elfden datum (Indisch Staatsblad n°. 55a)

werd verder bepaald, dat bij de behandeling van aanvragen
om erfpacht op gronden in Menado op gelijke wijze gehandeld
wordt als voorSumatra is voorgeschreven, met ilien verstande
dat de commissien, die moeten oniler/oeken ,of de aange
vraagde peroealen voor uitgifte vatbaar zijn, tevens zuilen
hebben na te g a a n , of de gronden niet geheel of gedeeltelijk
beschikbaar moeten blijven voor uitbreiding van de gouvernements-koffijcultuur. W a t overigens de voorwaarden van
uitgifte betreft, deze leveren, behoudens weglating van

Tweede Kamer. io

Verkoop van grond krachtens de meermalen aangehaalde
bepaling van het Regeringsreglement vond, behalve in de
hooger genoemde gewesten, in het afgeloo|M:n jaar nog
plaats in de residentien Riouw en Banka; in elk dier ge
westen werd eene gezamenlijke oppervlakte afgestaan van
6737 en 3154 vierkante meters en daarvoor als koopprijs
bedongen f 859 en f 115.
V.

A G U A H I S C H E , STATISTIEKE EN TOPOGRAFISCHE
OPNEMINGEN EN KADASTER.

eene voor Menado overbodige bepaling omtrent het zout-

§ 1.

Agrarische

opnemingen.

monopoüe, in geen BQkel opzigt verschil op met die voor

Sumatra aangenomen (verg. bet verslag van 1874, blad*. 96).
Do bevoegdheid der bevolking in de residentie Menado om
hare eigene gronden aan niet-inbinders te verhuren, is
sedert geregeld bij ordonnancie van l 7 J u n i j 1877 (Indisch
Staatsblad n°. 127), hoofdzakelijk in den geeat der voor Java
en Madura geldende ordounancw van 1871 (Indisch Staatsblad n°. 163).
Op den voet der nieuw.' bepalingen ia intuaeelien (April jL)
aan een Europeschen ingezetene van Menado reeds voor
waardelijk erfpacht toegezegd op twee tot het district .Menado
behoorende onbewoonde eilanden: BanglraonTalinnó(rnrg
bijlage T). In verband daarmede werd op de verzoeken van
nog twee andere ge^adijrden. die elk een dier eilanden afzon
derlijk in erfpacht vroegen, afwijzend beschikt. Een hunner
had zich reeds in 1876 aangemeld om eerstbedoeld eiland van
het Gouvernement in eigendom te verkrijgen, maar in dit ver
zoek kon niet bewilligd worden met het oog o]) art. 62, 2de lid,
van liet Regeringsreglement, hetwelk slechts den verkoop
toelaat van »kleine stukken gronds'' tot uitbreiding van
steden en dorpen enz. Zoodanige verkoop kwam in de laatste
jaren (en ook in 1876) in de residentie Menado niet voor.
Amboina. De beschikkingen betreffende den afstand van
gronden in deze residentie gedurende het afgeloopen jaar
bepaalden zich tot de voorwaardelijke uitgifte in erfpacht
op den voet der ordonnancie van 27 December 1872 (Indisch
Staatsblad n°. 237 c) van ruim 258bouws, uitmakende het
zuidelijk gedeelte van het eiland Rhun (afdeeling Banda),
reeds vroeger, blijkens 't vorig verslag (1), aan de aanvragers
toegezegd, en tot den verkoop van verschillende kleine
stukken gronds voor woonerven enz., te zamen tot eene
oppervlakte van 10 285 vierkante meters, waarvoor als
koopprijs liedongen werd f 6628.
W a t het bedoeld erfpachtsperceel betreft, werd door de
Indische Regering bet voorbehoud gemaakt (November 1876),
dat tot de inschrijving alleen dan mogt worden overgegaan
wanneer bij de bekendmaking van bet voornemen om de
gronden af te staan (welke nog moest plaats vinden) geene
gegronde bezwaren door de inboorlingen of andere belanghebl)enden werden ingebragt. Wordt het erfpacbtsregt ge
vestigd, dan zal het getal ingeschreven erfpaehtspereeelen
in de residentie Amboina tot 4 geklommen zijn (verg.
bijlage T) (2).
Andere buiteiibczittiiu/en. Bij de Indische Regering is het
denkbeeld in overweging om de voor Amboina geldende
bepalingen betreffende de uitgifte van woeste gronden in
erfpacht (Indisch Staatsblad 1872, n°. 237 c) op Billiton
van toepassing te verklaren.
Dat zich in de residentie Banka bereids eene (niet-inge(1) Aldaar is mede gezegd, dat zich voor diezelfde gronden nog
andere gegadigden hadden voorgedaan, wier gemeenschappelijk ver
zoek, met het oog op de reeds gedane toezegging, moest worden
afgewezen (Maart 1876).
(2) Ia het verslag van 1875, bladz. 98, werd gewag gemaakt
van de afwijzing (in JulU 1874) eener erfpachts-aanvrage betreffende
35 «/,„ bouws op Ceram, uithoofde die gronden, in gemeenschappelijk
bezit bij twee Alfoersche negorijen, niet konden gerekend worden
tot het Staatsdomem te behooren. Het schijnt dat de aanvrager de
beschikking over die gronden s 'dert van de regthebbende negorijen
heeft verkregen. Voor bijzonderheden omtrent zijne onderneming
op Ceram zie men bladz. 27 van dit verslag.

In Augustus 1876 is in druk verschenen het eerste ge
deelte van het eindverslag - , betreffende het in 1867—1869
gehouden onderzoek naar de regten der bevolking van
Java en Madura op den grond. Men vindt daarin een
schat van bijzonderheden aangaande de plaatselijke op
vattingen omtrent het regt op den bouwgrond, de erven,
de nipabosschen en vischvijvers, zoowel die in individueel
als die in communaal bezit. Algemeene conclusie's zijn
er maar weinig uit te trekken, omdat — zoo als bekend
is — schier overal de gebruiken en opvattingen verschil
len (3). Het tweede gedeelte van het résumé, waarin
wordt medegedeeld al wat het onderzoek geleerd heeft
aangaande den oorsprong der boven bedoelde regten, is in
Indie (bij de afdeeling «statistiek" der algemeene secre
tarie) nog in bewerking; naarmate de zamenstelling vor
dert, wordt het werk ter perse gelegd.
In de buiteiibezittingen zijn alleen onderzoekingen naar
de regten op onbebouicde gronden ingesteld. Reeds eenige
jaren geleden (verg. het verslag van 1873, blz. 104), werden
de in de gouvernementslanden van Sumatra verkregen uit
komsten door den druk bekend g e m a a k t ; thans zijn ook
in Indie van de pers gekomen de résumé's van de uit
komsten der onderzoekingen in Banka, Billiton, Borneo's
W e s t e r - , en Zuider- en üosterafdeeling, Celebes en onderhoorigheden, Menado, Aniboina en Timor. Voor Ternate
schijnt geen résumé in 't licht te zullen worden gegeven,
omdat in die residentie de onbebouwde gronden alle onder
het beheer der vorsten staan. Ten opzigte van Riouw en
Sumatra's Oostkust wordt gezegd dat de uitkomsten van
het daar gehouden of bevolen onderzoek tot dusver nog
niet aan de Regering waren medegedeeld.
§ 2.

Statistieke opneming tan

Java.

In de in opneming zijnde residentien Cheribon, Banjoemas, Madioen en Bembang werden gedurende het
afgeloopen jaar de werkzaamheden voortgezet, maar ver
schillende redenen waren oorzaak dat zij niet belangrijk
vorderden. Vooreerst moest in Rembang en Cheribon een
groot deel van den tijd besteed worden aan bijwerking
van achterstand in het teekenwerk, en vooral in de inhoudslierekeiiingen, betreffende reeds afgeloopen metingen
in andere gewesten, zoo als Japan en Soerabaija, in welk
laatste gewest, gelijk in 't vorig verslag is gezegd, door
het personeel der statistieke opneming eenige opmetingeii
waren gedaan ter beoordeeling van het nut van het ont
worpen Kaboh-kanaal (zie daarover meer in hoofdstuk L .
afdeeling II). Bovendien had men in vele gevallen bij
de metingen met moeijelijk terrein te doen: in Cheribon
moesten de hellingen van den Tjermai. en in Banjoemas
die van het 1 >iëng-gebergte gemeten worden, terwijl in
Madioen, waar — tot in het najaar — twee sectien g e 
stationeerd waren, o. a. een gedeelte van de zoo b e r g 
achtige afdeeling Patjitan in bewerking was. Voorts werd
in 1876 door de sectie van Rembang ook opgemeten en
in kaart gebragt het eiland Karimon Djawa, dat niet
tot de in opneming zijnde gewesten, maar tot de resi
dentie Japara behoort. In de laatste plaats eindelijk droe(3) Een exemplaar van het werk, dat ook hier te lande in den
handel is verkrijgbaar gesteld, is aan de Staten-Generaal aangeboden
b(j brief van den Minister van Koloniën dd. 16 November 1876.
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gen tot den minder snellen voortgang der opneming bij

de voor de metingen gegeven nieuwe voorschriften, ten
gevolge waarvan voortaan aan de eigenlijke opmeting der
dessa's en aan het teekenen van de net-dessakaarton eenige
werkzaamheden moeten voorafgaan, die vroeger niet plaats
hadden, ofschoon zij voor ecne naauwkeurige meting on
misbaar moeten geacht worden, te weten: het regelen en vast
stellen van de grenzen van ieder dessagebied (1) en het op
maken van eene sclietskaart en liesclirijving van dat gebied ;
voorts het zamenstelleii, districts- en onderdistrictsgewijs ,
van eene algemeene grens-en wegenkaart, als grondslag voor
de detail-opneming op de schaal van 1:2500. Dientengevolge
zijn thans van een groot aantal dessa's de schetskaarten
voltooid en beschrijvingen van de grenzen opgemaakt,
zonder dat de dessa's nog zijn opgemeten. Weg- en grensmetingen hebben plaats gehad over eene zeer aanzienlijke
lengte. Ook hield een gedeelte van het personeel zich in
een paar gewesten eenigen tijd onledig met tertiaire triangulatien, maar deze werkzaamheden zijn, om de straks te
vermelden reden, gestaakt.
In verband met een en ander werd door de gezamenlijke
vijf sectien in 1876 in 't geheel slechts gemeten eene uit
gestrektheid van 173 381 bouws of circa 542 vierkante
palen, tegen 304 135 bouws of ruim 950 vierkante palen
U) 1875. Hoeveel dessa's werden opgemeten en welke verdere
werkzaamheden betreffende de vier in opneming zijnde
gewesten werden verrigt, kan blijken uit het volgende
staatje:
Aantal dessa's

die
werden
opge
meten.

GEWESTEN.

waarvan
de dessakaarten
werden

voltooid.
(«)

waai
de bijhoudings-

registera
werden

ingevoerd.

30

30

182

140

140

60

55

55

.

.

68

123

13anjoemas.

.

99

166

Madioen.

.

.

160

Kembang .

.

32

Cheribon

waar
de volks
telling
plaats
had.

(«) Het staatje op.hlarfz. 80 van 't vorig verslag gaf nog afzon
derlijk op bet aantal I M M ' I , waar de uitgestrektheid der Kwaben tegalvelden weid berekend. Van al de thans (in de hierbcdoelde
kolom i vernielde dessa's waren niet alleen de kaarten voltooid (in
't net geteekend), maar was tevens de inhoudsberekening afgeloopen ,
en zulks niet van de sawah- en tegalvelden alleen, maar van alle
gronden tot het dessagebied behooivnde.
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Preanger regentschappen , waar zij in Januarij jl. hare taak
aanving, en wel met toepassing eener veel verbeterde
methode: de metingen, die het inlandscli personeel ver
r i g t , geschieden onder het dngelijksch toezigt van controleur
ui' landineter, en nieuwe Instrumenten zijn ingevoerd, die
aan de hoogste eiselien der naauwkeiirighei 1 voldoen (Jf),
De in Madioen overgebleven sectie had nog het distric'

Patjitan onderhanden; de sectie in Cheribon de distriote'i
Kadoe-Gedeh en Koeningan, en die welke in Banjosma*
werkzaam is, bet district Batoer. .Naarmate deze drie sectien
in de bedoelde districten gereed komen , zullen ze echter.
even als reeds het geval was met de sectie die in Kembang
hare taak beëindigd heeft, nog niet dadelijk te werk ge
steld worden in nieuwe gewesten, maar vooraf gchezig !
worden (Indisch besluit van 24 October 1876 , n°. 9) voor
het bijwerken — waar noodig na nadere metingen — der
vroeger vervaardigde dessakaarten , in dier voege dat ooi
ten opzigte der vóór 1874 vervaardigde kaarten toepassing
vinde de van toen af (zie het verslag van 1874, bladz. 9Si
gevolgde nieuwe wijze van registreering (in een afzonderlijk
register in plaats van op de kaarten zelf) van de cultuurtoestanden, de bestemming der gronden, hunne bena
mingen enz.
In tweeërlei opzigt laat de waarde van de vroege
dessakaarten te wenschen over. In de eerste plaats wor I
het gemis gevoeld van de thans aan te leggen grond registers, daar het alleen met behulp van zoodanige
registers mogelijk is van de kaarten het gebruik te make'i
dat voor de verponding en voor den aanslag in de landren
noodig i s , en ten tweede, omdat, tot vier malen toe, dot r
vroegere inspecteurs wijziging is gebragt in de onischrijvir, ;
van wat verstaan moet worden onder »landrentepligtij.' ■
tegalvelden ", en die wijziging telkens alleen van toepassing
was o]) de nog te vervaardigen , maar niet op de reei s
voltooide kaarten , waardoor in dat opzigt de zoo noodige
eenvormigheid ontbrak. Thans sullen, bij de nadere metin
g e n , als landrentepligtige tegalvelden beschouwd en af
zonderlijk opgemeten worden (zie ook bladz. 88 en 94) de
tegalvelden dooi- inlanders voor eigen gebruik ontgonnen
en niet kennelijk verlaten. Door de beoogde bijwerldn }
van 'Ie vroegere dessakaarten zal tevens direct verban!
verkregen worden tusschen de metingen van de (gouve. - nements-) gezworen landmeten en die van de statistieke
opneming.
Tot nu toe werden de perceeleu, welke door het Gou
vernement in eigendom of met regt van opstal worden
afgestaan, niet overgebragt op de kaarten der opneming.
Dit zal voortaan wel geregeld geschieden. O o k i n d e g r o n !registers zal van die perceelen aanteekening worden gehou
den, met aanduiding van het blok, waarin zij op de kaarten
voorkomen. In verband hiermede werd het model g r o n d -

register, dd. 10 Februari)

1874, eenigszins

gewijzigd

(Indisch besluit van 8 Maart 1877, n . 9).
In de behoefte aan algemeene voorschriften omtrent de
bijhouding van de grondveranderingen in de 10 gewesten.
waar zich thans (verg. vorig verslag bladz. 90) kadastraal
statistieke Imreaux bevinden, werd door den inspecteur
voorzien. Ook is een model ingevoerd voor de driemaandelijksche opgaven, die de controleurs bij het binnenlandse i
bestuur omtrent de voorgevallen grondveranderingen aan
de bedoelde bureaux hebben in te zenden. Op eene stipte

De wenschelijkheid om de statistieke opneming partij te
doen trekken van de tertiaire hoekpunten doorliet personeel
van den topogralischen dienst (zie bladz. 47) berekend en
vastgesteld — welke punten , zoo als in April 1876 is voor
geschreven (verg. vorig verslag bladz. 91), blijvend zullen
worden aangewezen door op te rigten gemetselde pilaren —
heeft in October 1876 doen besluiten om de statistieke op
neming in de vier gewesten waar zij onderhanden was , en
waar de bedoelde tertiaire punten óf waren te loor gegaan
óf nimmer waren bepaald, te doen staken en het personeel
te doen overgaan naar de Preanger regentschappen, Soerabaija , Pasoeroean en Probolinggo, waar de uitkomsten der
tertiair*! triangulatie zijn of worden verzekerd. Om die
reden werd dau ook de bovenvermelde triangulatie door
het peisoneel der statistieke opneming niet verder voort
gezet. Intusschen is het noodige verrigt om de eenmaal
vastgelegde punten niet te doen verloren gaan.
Bij het einde van 1876 was de stand der statistieke
opneming aldus:
De opneming van de residentie Madioen — de afdeeling
Patjitan alleen uitgezonderd — was lieëindigd; eene der
beide sectien aldaar g i n g dientengevolge over naar de

toegezien. Het gevolg van een en ander is , dat de aangifte
der grond veranderingen geregelder | laats vindt en dat in
sommige districten een groot aantal vroeger verzwegen
veranderingen aan het licht zijn gekomen, die men nu is
gaan opmeten.
Het aantal in het afgeloopen jaar geconstateerde grond
veranderingen bedroeg: in Cheribon 3 6 , Tagal 105.3, Pekalongan 469, Samarang 7 7 6 , .Japara 169, Kadoe 3 5 0 9 ,
Bagelen 3221, Panjoemas 1055 en Madioen 568. In Rem-

$J(1) Vroeger geschiedde dit eerst als met de meting reeds be
gonnen was.

onder § 4 Kadaster).

naleving hunner verpligtingsn ten dese wordt tevens meer

(2) Ten einde den inspecteur de gelegenheid te geven om de
werkzaamheden voortdurend te kunnen conlroleeren, kwam eene
verplaatsing van het hoofdbureau der opneming van Samarang naar
Batavia doelmatig voor. Hiertoe is in April jl door de Indische
Regering besloten. In de inrigting of zainenstelling van het hoofd
bureau zal echter geene verandering komen, zoolang omtrent eene
definitieve regeling der statistieke opneming geene eindbeslissing is
genomen (verg. het aangeteekende in 't verslag van 1875, bladz. 100.

koloniaal
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bang werden door het kadastraal statistiek bureau oog
geane veronderingen opgemeten.
De bijhoudiug der bevolkingstatistiek door de kadastraal
statistieke liureaux vond plaats in alle gewesten of districten , waar de opmetingen zijn afgeloopen, zoomede in

twee nog niet opgemeten districten van Rtttnbengi waar
intusselien wel de volkstelling reeds gehouden was. (1)
Voor dit deel ih'V bijhoud ing werden door den inspecteur

7.
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benoodigd voor den spoorweg en bet kanaal van Batavia
naar de aan te leggen haven te Tandjong 1'riok. Dit werk
hield gedurende ruim drie maanden de helft van het kadastrale opnemingspereoneel bezig en bragt dus aanmerkelijke vertraging in de kadastreering.

Voorts werden door het mindere personeel al de mest-

eveneens naauwkeunge voorschriften gegeven, loodetook

brieven \+ 800] opgemaakt van de verschillende perceelen,
waaruit het door het Gouvernement aangekochte particuliere
land Weltevreden bestaat (zie vorig verslag bladz. 104).

hierin de noodige eenheid is gebragt.
Omtrent de bijhoudiug zelve zijn geene liijzonderlieden

Niettegenstaande het bedoelde tweeledig oponthoud,
stelt men zich voor de technische werkzaamheden, als:

gemeld. Alleen wordt geiegd dat allerwegen de dessa-

de meting,

hoofden en dessasch rij vers telken j a n meer ervaren
bekwaam worden in den hun opgedragen arbeid. De
houdlng der mutatien onder de vreemde oosterlingen
in den regel meer te wenschcn over dan die onder de
lundsche bevolking.

en het vervaardigen der koptykaarten, in 1877 te zuilen

en
bijliet
In-

§ 3. Topotjrafische e» statistieke opuemiity tan Zuid-Crlehes.
In het afgeloopen jaar werden van de Bergregontschappen (afdeeling Xoorderdistricten) 55 vierkante palen Opgemeten en in kaart gebragt. Die werkzaamheden geschieden thans volgens de instructie voor de militaire verkenningen op Java vastgesteld. Ook heeft de indiening der
drieinaandelijkscho rapporten omtrent den voortgang van
het werk plaats door tusschenkomst van het topografisch

bét in kaart brengen, de inboudsberekening

beëindigen.

Ook dacht men in het loopendo jaar te beginnen met

de lamenstelling der tableaux, bedoeld bij art. 30 der
voorschriften betreffende «Ie kadastrale metingen (Indisch

Staatsblad 1875, n". 183). V o o r ( 'it lnatste worden een
paaradjunet-landnieters en eenige zoogenaamde daggelden ,
onder leiding van den chef der opneming , voldoende geacht.
Het grootste en bekwaamste gedeelte van het personeel
zal met 1 Januarij 1878 beschikbaar zijn om elders werkzaam te worden gesteld.

Door ziekte van den bewaarder (2), (•hef van

het

kadastraal bureau van Batavia, werd vertraging ondervonden in het brengen van verband tuascben liet oude
kadaster en de uitkomsten der opneming.
bureau te Batavia , waaidoor deskundige controle verzekerd
Aan het in 1870 gehouden examen voor adjunct-land-^
is. Na de reeds in 't vorig verslag vermelde voltooijing der ! meter bij het kadaster (Indisch /Staatsblad 1X74 . n*. 150]
net-detailkaart van de afdeeling Oosterdistricten, is der- i werd door o candidaten deelgenomen, waarvan de meesten
gelijk werk door de opnemen niet meer onderhanden gereeds hij de kadastrale opmetinir op daggeld werkzaam
nomen, omdat meer waarborgen voor deugdelijk en goedwaren. Slechts 2 dier candidaten voldeden geheel aan de
koop werk bestaan , wanneer het hierbedoeld personeel alleen
gestelde eisenen en, werden tot adjunct-landmeter 3de klasse
de brouillons levert, en de overteekening in het net of de
aangesteld (October 1870). Bij het eind van 1870 bestond
samenstelling van algemeene kaarten uit die gegevens bij
het personeel van het kadaster, behalve uit 1 bewaarder
het topografisch bureau geschiedt. In dien zin wordt
2de klasse, uit 1 ingenieur der 2de klasse, 2 landmeten
sedert Junij 1870 gehandeld. W a t genoemd bureau omlste klasse, 2 van de 31e klasse, 1 adjunct-landmeter van
trent de topografie van Celebes sedert geleverd heeft, vindt
de lste en 0 van de 3de klasse, voorts uit eenige Europesche
men vermeld op bladz. 47/48.
geëmploijeerden op daggeld en overigens uit Javaansche
helpers.
§ 4.
Kadaster.
VI. TltANSPOUTEN.
Omtrent de kadastrale opmeting van de afdeeling Stad
Van de 55 (3) door of van wege het departement van
en voorsteden van Batavia kan het volgende gemeld worden.
binnenlandach
bestuur met particulieren gesloten overeenVoor die opmeting is de afdeeling verdeeld in 18 sectien
komsten voor het vervoer van producten, andere goederen
met ongeveer 15 000 perceelen, ter gezamenlijke grootte
enz., hielden er bij het eind van 1870 (verg. de bij't vorig
van 10000 hektaren. welke op 120 bladen zullen worden
verslag gevoegde lijst bijlage W) 17 op van kracht te zijn ,
in kaart gebragt. Van 14 sectien met 11000 perceelen.
namelijk 14 op Java en 3 in de buitenbezittingen. In do
die eene gezamenlijke oppervlakte hebben van ongeveer
plaats daarvan werden, na uitbesteding of her-uitbesteding,
(5000 hektaren, is de perceelsgewijze opmeting - beëindigd.
respectievelijk 19 en 2 nieuwe gesloten, alle omschreven in
In kaart gebragt zijn 9 sectien met ongeveer 7500 perde thans overgelegde bijlage U. Bovendien werd in twee
ceelen en eene oppervlakte van ongeveer 5000 hektaren;
diensten voor 't eerst bij aanneming voorzien, namelijk in
daarvan werd ingelijks perceelsgewijze de oppervlakte behet vervoer van en naar de reede zoowel te Benkoelen als
rekend. Ook werden van !) sectien kopijen der kadastrale
kaarten vervaardigd voor de bijhouding. Het reeds opge- ! te Bingkawang (Wester-afdeeling van Borneo). Het aantal
metene en in kaart gebragte bevat het geheele bebouwde I der hier bedoelde transportcontracten klom dientengevolge
gedeelte zoowel van de benedenstad als van de Europe- I tot 61. Eene poging om ook bij aanneming te doen voorzien in eenige transporten op Banka, namelijk in het vervoer
sche wijken met de aangrenzende sawahs en wildernissen;
derhalve kan gezegd worden dat het meest bewerkelijke ! (overal waar het bestuur dit nog door eigen middelen doet
gedeelte der afdeeling voltooid is. In den loop van dit ( bewerkstelligen) tusschen de pakhuizen en de vaartuigen
jaar zullen de 4 nog overblijvende sectien worden opge- ' ter reede , mislukte ; de voorloopig gedane toewijzing werd
namelijk door de Indische Hegering niet goedgekeurd, en
meten. Vóór de hervatting in dit jaar van den (gedurende
van eene nieuwe uitbesteding is voor's hands afgezien.
den westmoesson gestaakten) terrein-arbeid hoopte men
het reeds opgemetene geheel in kaart te kunnen brengen,
Onder de gesloten 23 nieuwe contracten waren er verterwijl intusschen zou worden voortgegaan met de inhoudsscheidene die voor den lande voordeeliger waren dan de
berekening en het maken van kopijen, welk laatste werk
afgeloopene: voor een der twee perceelen in Bezoeki, voor
verder door personen, op daggeld in dienst genomen, en
door Javaansche helpers gedurende den droegen moesson
(2) Over de onlangs tot stand gekomen nieuwe regeling van het
kan worden beëindigd.
hypotheek wezen, enz. en de voorgenomen aanstelling van afzonderlijke hypothcokbewaarders op de drie hoofdplaatsen van Java
Buiten de boven vermelde werkzaamheden werd, geduzie men bladz. 70.
rende het afgeloopen j a a r , aan het personeel der kadastrale
opnemingen ongedragen het opmeten, in kaart brengen
(3) 1 meer dan in *t vorig verslag werd opgegeven, doordienen uitzetten der onteigeningsgrenzen van de terreinen,
was verzuimd ook te rekenen op den afvoer van koffij van Tjikao
naar Batavia (geraamd op 90000 pikols per jaar) en den opvoer
van zout van Batavia naar Tjikao, Krawang, Tjaliangboengin en
(1) Even als reeds vroeger in Cheribon en Banjoemas gePamanoekan (geraamd op 31700 pikols per jaar), benevens het
schiedde, is thans ook in Madioen en Rcmbang het vcrrigten der
vervoer van andere goederen en van gelden tusschen de genoemde
volkstelling overgedragen op het bjjhoudings-personeel, waardoor
plaatsen onderling. Voor deze diensten wordt, krachtens het loopende
het Europeesch personeel van elk der opneinings-sectien (bestaande
vijfjarig contract (1 Juljj 1873 t/m 30 Junij
1878), betaald: voor
uit een controleur en een landmeter) zich onverdeeld kan wijden
koffij, zout, goederen en kopergeld f 0,94 3/8 per pikol, voor zilveraan het toezigt op de metingen.
geld Vj percent van de over te voeren sommen.
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liet eene perceel In Kediri en voor dat in Pekalongan onder
anderen werd dit voordeel voor 1877, tegenover het g e middeld betaalde in de drie jongst verloopen jaren, berekend

op f 16806, f 19 003 on f" 5787. Ook hij de uitbesteding
vuil het transport in Palembang, dut in 1870 voor 't eerst
door een aannemer geschiedde (toen krachtens onderhandsche
overeenkomst, welke sedert tot uit. Junij 1877 verlengd
was), werden — voor de eerstvolgende 4 % jaren — gunstiger voorwaarden bedongen , berekend op een voordeelig
versehil (tegenover 1870) van f* 'J7<>8 'sjuars. Daarentegen
moet meer dan vroeger worden betaald onder anderen voor

de transporten in de reridentien l'reanger regentschappen,
Probolinggo en Menado. Voor Probolinggo is eenenaauwkeurige vergelijking met de kosten van het vorig transport

niet wel mogelijk, omdat de aanneming thans net vervoer

van alle landsgoederen en vroeger alleen dat van koflij en
zout omvatte. Voor de Preanger regentsehappen en Menado
wordt het nadeelig verseiiil voor 1877 , tegenover het gemiddeld betaalde in 1874—1870, berekend op f 46 !)40 en f 7<i70.
Wat betreft het bovenbedoelde transport in de residentie
Palembang, moet nog opgemerkt worden dat met 1 Januarij 1878 het vervoer tunchen Palembang en Moeara-Kniin
per stoomboot zal geschieden.
In den afvoer der kotlij uit Madioen is in het afgeloopen
jaar eenige verandering gekomen. De ondervinding, onder
de werking van het in Maart 1875 aangevangen driejarig
contract opgedaan, had namelijk geleerd dat de splitsing
van het vervoer, tengevolge waarvan de koilij uit de
noordelijke afdeelingen Ngawi en Magettan (5000 ;'i 6000
pikols) niet meer naar liet zuiderstrand , naar Djokotro,
maar naar Soerakarta en van daar per spoor naar Barnarang werd vervoerd, geen aanbeveling verdiende, omdat
het product op dit traject te veel lijdt. Behalve dat op
Solosch gebied de rivier-overgangen niet behoorlijk verzekerd zijn. geeft vooral de bergweg over den Lawoe (5000
voet boven zeef, die v o o r d e koflij uit de afdeeling .Magettan niet te vermijden is, veel bezwaar, zelfs in liet drooge
jaargetijde. In de r i g ü n g naar Djokotro ilaarentegen zijn
de wegen goed onderhouden en bijna alle rivier-overgangen
behoorlijk overbrugd; het derwaarts afgevoerde product
(30 000 I 35 000 pikols) bereikt dan ook zijne bestemming
gemakkelijker en beter. Daar de wensch van den aannemer, die verzocht van het vervoer naar Bamarang ontslagen te worden, tamenging met de belangen van het
Gouvernement (het nadeel verbonden aan het grootere waardeverlies der kofflj op bet traject tot Soerakarta woog namelijk
niet op tegen het indirecte voordeel d a t , niet het oog op
de rentefjarantie. voor het Gouvernement kon voortvloeien
uit het bezorgen van meer vervoer aan de Spoorwegmaatschappij), bestond er j,reen bezwaar om reeds aanstonds
voor de Ngawi- en Magettan-koffij tot de vroegere route
naar Djokotro t e r u g te keeren, en zulks te meer omdat
de vrachtkosten g e e n , of althans geen noemenswaardig,
verschil zouden geven. De vracht zal berekend worden
naar denzelfden maatstaf (f 0,077V100 l>er pikol en per paal)
als voor het vervoer tot Soerakarta werd voldaan, behoudens eene vermindering tot f 0,0f>74/100 voor het eindgedeelte Boengkal-Djokotro (29% palen). Voor de overige
koilij die naar Djokotro wordt afgevoerd . bedraagt de aaiineniingsprijs f 0.05'/, 0 per pikol en per paal. Daarentegen werd
onder de werking van het contract 1872 —1875 f 0,08 betaald.
De aannemer, die het koflij- en zouttransport tusschen
Bandjar (1'reamrer regentschappen) en Tjilatjap (Banjoemas) op zich genomen had, bleek voor die taak niet liere-

kend; een der borgen heeft zich nu met het transport belast.
Aan de aannemers van het koilij transport in Kadoe,
Madioen en de Preanger regentschappen werd, met het
oog op den buitengewoon grooten oogst, eene verlenging
toegestaan van den termijn binnen welken anders de kofflj
moet zijn afgevoerd.
Op sommige plaatsen, waar de afvoer niet tijdig geschiedde (in Tagal en Madioen), heeft het bestuur hierin
voorzien op kosten der aannemers.
VII.

PAKKETVAAUT EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.

Zoo als reeds uit de mededeelingen in hoofdstuk C gebleken is . werd de gesubsidieerde stoompakketvaart in den
Indischen Archipel, gedurende het tijdvak waarover dit
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verslag loopt, in verschil lende rigtingen belangrijk uitgebreid , niet enkel door opneming van nieuwe lijnen of
plaatsen in de diensten, die door de booten der Nederlandschlndische Stooinvaartinautsehappij worden verrigt krachtens
het met haar gesloten vijftienjarig contract,, maar ook
door de toekenning, bij wijze van proef, van een tweejarig

subsidie aan eene andere onderneming (do stoomvaartree
derij » Banda'') voor het onderhouden van een lager te
bespreken afzonderlijken stooinvaartdienst in het oostelijk

gedeelte van den archipel.
Welke lijnen (buiten de vaart op Australië, waarover
straks) thans door de booten der Nederlandsch-Indische
Ntooiiivaartiriaatschappij worden bediend, zal uit de volgende opgaaf blijken, waarin de bovenbedoelde uitbreidingen, meerendeels na 187(5 (1) tot stand gekomen, door
cursieve letters zijn aangeduid :
n o o r d k u s t v a n J a v a : zes (2) malen 's maands
van Batavia over Sainaranj^ naar Soerabaija en omgekeerd,
op welke reizen drie malen 's m a a n d s , bij gunstig-weder,
zoowel op de heen- als op de terugreis, Cheribon, Tagal
en Pekalongan worden aangedaan;
o o s t k u s t v a n J a v a : eenmaal 's maands van Soerabaija over Pasoaroean , Probolinggo, Bezoeki, Panaroek a n , Sumaiiap (op Madura), Kangean-alaad
(ten oosten
van Madura), Banjoewangi en Boeleleng (Bali) naar Ampenan (op Lombok), en over dezelfde plaatsen terug naar
Soerabaija (3);
zuidkust
v a n J a v a : eenmaal 's maands van
Batavia over Anjer naar Tjilatjap en t e r u g , wordende om
de andere maand de reis verlengd tot Patjitan;
B u m a t r a ' s w e s t k u s t : a. een veertiendaagsche
dienst van Batavia over Padang naar Atjeh en t e r u g ,
wordende om de andere reis Telok Betong (Lampongsclie
districten) en Benkoelen aangedaan ; b. eenmaal 's maands
van Batavia over Telok Betong, Krot! en Benkoelen naar
Padang en over die plaatsen terug , en c. eenmaal 's maands
(telkens aanvangende 2 X 24 uren na aankomst van de
boot die in dienst b vaart) van Padang naar de overige
havens van liet gouvernement van Suinatra's W e s t k u s t ,
namelijk Priaman , Aijcr Bangies , Natal , Siboga , Baros ,
Singkei (alle op de vaste kust) en Goenoeng Sitoli op
Nias, zoomede naar de Atjehsche havens Troemon, Tampat
Toean . Analaboe, Palti/ (4) en Riffat (5), wordende Goenoeng Sitoli en de Atjehsche havens (6) slechts eenmaal op
elke reis bezocht, Singkei en de zuidelijker gelegen havens (7) zoowel op de heen- als op de terugreis;
B u m a t r a ' s o o s t k u s t : a. een veertiendaagsche
dienst van Batavia over Muntok , Kiouw, Singapore (in
aansluiting aan de Engelsche mail), P e n a n g , Édi en Pedir (8) naar Atjeh en over die plaatsen t e r u g ; b. eenmaal
's maands van Batavia over Muntok naar P a l e m b a n g .
Morarah-Kompeh en Djambi en terug over dezelfde plaatsen
naar Batavia, met dien verstande dat op die lijn Muntok
«>nnalen 's maands wordt bevaren (9); c. een reertiendaai/(1) Van die welke in 187G in werking traden, is reeds in "t vorig
verslag melding gemaakt, behalve wat Nangamessi betreft (zie noot
4 op bladz. 105).
(2) Twee dezer diensten verrigt de Maatschappij buiten contract.
(3) De met cursieve letters aangeduide plaatsen worden sedert
10 Februari) J'- aangedaan.
(4) In deze lh'n opgenomen sedert 5 Februarjj jl.
(5) Als boven sedert 5 Junjj jl.
(6) In hoever de stooinvaart op deze havens tot dus ver heeft
bijgedragen tot ontwikkeling van het handelsverkeer, kan blijken
uit het aangeteekende op bladz. 10.
(7) Over het vertier dat deze havens aan de stoomvaart bezorgen ,
zie men bladz. 16.
(8) Sedert Augustus 1876 wordt Pedir, in plaats van Gighen
aangedaan.
(9) De nieuwe inrigting dezer Ifln dagteekent van 20 Juljj jl.
De uitbreiding bestaat niet enkel in het aandoen van MoearahKompeh en Djambi, maar ook in eene verdubbeling der bezoeken
van Muntok, ten einde tusschen die plaats en Palembang zooveel
mogelijk eene veertiendaagsche postgemeensehap te verzekeren.
Muntok wordt nu niet enkel aangedaan op de reis van Batavia naar
Pali-mbang en o;> de reis van Palembang naar IJativia, zon alsto:
dus ver, maar ook op de reis van Palembang naar Moearah-Koinpen
en Djambi, en evenzoo bij terugkeer van die plaatsen naar Palembang.

BH lagen C.
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sche dienst (vóór medio K«;l>riinrij jl. werd deze dienst slechts
éénmaal 's maands onderhouden) van lüouw over Bengknlis,

[Netled. (Oost-) Ii.dic.]
Niettegenstaande het verlies in Junij 1870 (verg. vorig
verslag bladz. 9(5) van de Luitenuiit-i/eneraal Kroesen (0)
en den verkoop in Octoher van de W. Cores de Vries, bestond de vloot der Maatschappij bij het eind van 187(5 uit
34 stoomsobepen (3 meer dan op 31 December 1875). De
namen en verdere bijzonderheden volgen hieronder.

Siak, Panel en iVnehnn naar Deli, en van laatstgenoemde
plaats over Bengknlis terug naar Hiouw (de boot vertrekt
van Kiouw 2 x 24 uren nadat aldaar van Batavia de boot

is aangekomen die den sub a bedoelden dienst verrigt)(l);
B o m e o ' l w e s t k u s t : eenmaal 's maands van Batavia naar Pontianak en Singkawang i'n terug over Pon-

tianak naar Batavia, wordende eens per maand (beurtelings
ojxle uitreis en op de terugreis) Tundjong Pandan (Billitonj
aangedaan;
B o r n e o ' s z u i d k u s t : eenmaal 's maands van Soernhaija over Bawean naar Bandjerinasin en t e r u g ;
B o r n e o ' s o o s t k u s t : eenmaal 's maands tan Makasser over Parë-Paré naat' Koetci en tan daar over ParéPare terug naar Makasser (2);
Z u i d - C e l e b e s : eenmaal 's maands tan Makasser over
Boathaiu, Boelekomba, Saleijer e» Sindjai naar lioHon en
over diezelfde plaatsen ter ui/ naar Makasser (',i);
M o l u k k e n e n T i m o r : eenmaal 's maands van Soerabaija naar Makasser, Pa/osl/aai, Toutoli, Amoertmg (deze
drie laatste plaatsen aan de noordwestkust en noordkust
van Celebes), Menado of Kema, Gorontalo, Ternate, Boeroe, Arnboina , Banda , Dilbj, Koepang, Xanijamessi (op
Soeniba), Bima en t e r u g over Makasser naar Soerabaija;
om de andere maand wisselt echter deze dienst in dier voege
af, dat van Makasser af bet eerst Bima, dan (in plaats van
Nangamessi) Larantoeka op Flores, verder Koepang en zoo
vervolgens de andere plaatsen in omgekeerde rigting worden
aangedaan (4).
Ten gevolge van de bovenbedoelde, nieerendeelsin 1877
in werking getreden, uitbreidingen zal de jaarlijks af te
leggen afstand ingevolge contract met 13 022 of 12 755
geografische mijlen vermeerderen, naar g e l a n g een der
gewijzigde diensten (die welke om de veertien dagen plaats
heeft) 27 of 26 malen 'sjaars moet worden verrigt. Voor
1878 zal, in verband hiermede, de totale afstand, die voor
subsidie in aanmerking komt, bedragen 85 401 geografische
mijlen, en zal alzoo het subsidie naar reden van f3,90 per
geografische mijl bedragen f 333 298.
Bij de regeling der door het Gouvernement te betalen
vracht en passagegelden naar de nieuw aan te doene
plaatsen is met de Maatschappij overeengekomen, in navolging van het oorspronkelijk contract (Bijblad op het Indisch
Staatsblad, n°. 2744), dat deze tarieven slechts gelden tot
en met 1880, en dat zij, van 1881 af, dus voor den dan
nog te verloopeu tienjarigen duur der overeenkomst, eene
gelijktijdig bepaalde vermindering ondergaan (5).

(1) De wijziging in dezen dienst heeft voornamelijk ten doel om
Bengkalis en andere plaatsen der residentie Samatra's Oostkust met
elke Engelsche mail in gemeenschap te brengen. Ten einde de aansluiting niet te missen, is evenwel de nieuwe dienst in dier voege
moeten worden bekort, dat de booten slechts tot Deli varen (dus
met loslating van het verder gelegene Langkat,), en dat Siak, Panei
en Assahan niet meer, zoo als vroeger, zoo wel op de heen- als
op de terugreis, maar alleen op de heenreis worden aangedaan.
Bat Langkat niet meer in de contraetsiyn is opgenomen, wordt
gezegd noch voor het Gouvernement, noch voor den handel bezwaar
op te leveren, aangezien de drukke particuliere stoomvaart tusschen
Langkat en Deli (met stoomsloepen; grootere stoombooten toch
kunnen in den regel do Langkat-rivier niet binnenkomen) overvloedige gelegenheid aanbiedt om op weinig kostbare w(jze in het
vervoer tusschen beide plaatsen te voorzien, even als dit het geval
is tusschen Deli en Scrdang.
(2) Deze geheel nieuwe dienst is ingesteld met 1 February jl.
De belangrijke handelsplaats Pare rare op de westkust van Cclebes
is daarin sedert 1 Juny jl. opgenomen. De dus uitgebreide dienst
moet in hoogstens 12 etmalen worden volbragt.
(3) Deze geheel nieuwe ljjn (in hoogstens 14 etmalen af te
leggen) wordt bevaren sedert M February jl.
(4; Nangainessi werd het eerst aangedaan door de boot die in
December 1876 naar de Molukken vertrok, Amoerang en Dilly
door de boot van February jl. en Palosbaai en Tontoli door die van
Juny jl. De duur der Molukkenreis zal door deze uitbreiding in
t geheel met 3 etmalen vermeerderen en alzoo 45 etmalen bedragen.
(5) Wanneer in sommige gevallen het Gouvernement door de
booten der Maatschappij plaatsen laat aandoen, die niet in de tarieven
zün genoemd, wordt de vracht of het passagegeld geiykgesteld met
de pryzen voor het eerstvolgende station bepaald.

ToniK'niiiiit

NAMEN

volgons
de opgaven
(Ier
Maatschappij
(tonnage
gross).

DEK

STOOM8CHEPEN.

.
.

Baron Bloet van de Beele
(a) * Generaal Pel . .
Gouverneur - Generaal
Gouverneur - Generaal
Mijer. . . . , .

•Graaf van Bylandt(J)
Karang
Koning Willem III
Koningin Sophia .
Minister Fransen
de Putte
. .
* Ophir
* Patoeah
Prins Alexander.
Sindoro (b)
. .

.
.

van
. .
.

.
. .

Vice-president Prins .
William Mackinnon .

zeebricl
(Xedcrlandsche tonnen
van t ' / j
kub. nieti'c).

Stoomvermogen
in paardenkraeliten
(nominaal).

84(5
808
998
1055
1250
1457

155
180
155
125
160
150
190
200

1250

1430

190

899
|
1408 iv)
394
997
802

606

135
200
200
60
200
200
80

883
405
280
1134
1223
220
655
1323

125
75
75
155
180
40
120
200

1509
.
.

FnrHinhsn

785
1766
782
804
753
1039
1470
1457 (?)

840
Atjeh
Banda
Baron Bentinck.
Baron Mackav .

Tonnemaat
volg"ns den
Nederlandseh-

900
1408
1408
(c) 320
1055
1055
(d) 455
808
432
238
1003
1134
197
444
1150

(a) De dus * geteekcnde schepen kwamen in 187C voor 't cers
in de vaart.
(b) Dit stoomschip doet dienst als ziekentransportschip; verg
bladz. 52, noot 2.
(c) In 't vorig verslag werd opgegeven 240.
(</) Als boven 340.
(6) Naar aanleiding van een door het openbaar ministerie uitgelokt rapport van beëedigde deskundigen , is in September 1870
door den raad van justitie te Batavia tegen den gewezen gezagvoerder van dit stoomschip, ter zake van zjjn onvoorzigtig sturen,
regtsingang verleend. Van den afloop dier geregteljjke instructie is
hier te lande nog niet gebleken; zij werd vertraagd doordien de
plaats, waar het wrak lag, naauwkeurig moest worden opgenomen
(verg. bladz. 04 onder Ilydroyralische diensl).
Ook ter zake van de aanvaring van de Aljeh en de Willem
Kroonprins der Nederlanden in November 1875 (zie vorig verslag,
bladz. 95) is tegen de betrokken gezagvoerders een strafgoding
ingesteld; beiden werden beschuldigd van onwilligen manslag, op
grond dat by die ramp 4 personen het leven hadden verloren. Bij
vonnis van den reeds genoemden raad van justitie van 21 Februarij
1877 (Indisch Weekblad van het Rv.jt dd. 5 Maart) zun echter de beklaagden vrijgesproken by gebrek aan bewijs.
Het verongelukken van de Salak (October 1875) leidde het
openbaar ministerie tot geenerlei handeling, omdat by die ramp
niemand omkwam, noch gewond werd.
In October jl. had nog een ongeval met een der stoomschcpen
van de Maatschappij plaats, namelijk een brand in het voorschip
van de Merapi, by welk ongeval 13 menschenlevens te betreuren
waren, doordien cenige der passagiers, die zonder voorkennis van
den gezagvoerder in eene sloep hadden plaats genomen, ten gevolge van het ontijdig losmaken van de voortakels dier sloep, in
zee vielen en verdronken. Naar de oorzaken en de juiste toedragt
van het onheil werd door de Indische Regering een administratief
onderzoek gelast; de uitslag daarvan is echter niet vernomen.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.
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Bovendien beaoblkte do Maatschappij op 31 December
1870 nog over 2 atoomjagten: Tjidani en Elite, over 1
bulk: Batavia, en sedert Mei 1JS77 over een nieuw atoomschip, groot 1266 Bngelaohe tonnen, de Tambora, aan*
geaohafl ter vervanging van de LittttiiM&ftMtrtud Krotten.
Vier etoomsohepen i de Koningin Sophia, Chuttrneur(ii'/icmal Mijcr, Atjjehm Suuda, werden van nieuwe ketels
voorzien , terwijl in de Suuda bovendien een nieuw stel
werktuigen (compound lyeteem) werd geplaatst. In den
aanvang van 1877 zou ook de K<nti/t</ Willem III nieuwe
ketels Krjjgen en overigens eene algebeele herstelling on
dergaan.
Omtrent den omvang van liet vervoer der Maatschappij
in de laatste twee jaren zijn de volgende opgaven ontvangen:

reizen per j a a r w o r d e n v e r r i g t , w a a r v a n t w e e van BoetOD
(zuidoostelijk vim (Vlebes) en t w e e Ie A m p e n a i i ( L o m b o k )

sullen aanvangen. Van Boeton geschieden de reizen in de
maanden Juni] en December (de eerste reis la aangevangen
15 .liinij jl. van Scerabaijn) uit (4), en zulks over Arnboina,
Banda, Giaaer (Ceramlaut-eilanden), Sekar, Bkrofi (beide
p l a a t s e n op N i o u w - G u h i e a ) , Doollah ( K e y - e i l a n d e n ) , Dobo

( LroB-eflanden), Larai, Serre (beide plaateen op Timorlaut),
Letti, Kiaasr (beide behoorende tol de Zuidweater-ellanden),
DUly, Koepang (beide op Tiraor), Hotti, Bavoe (beide
eilanden behoorende tot de residentie T i i n o r ) , en v a n d a a r
via h e t eiland Sooinhawa (behoorende tot het g o u v e r n e m e n t
van Celehos) n a a r A m p e i m n . Over dezelfJe p l a a t s e n , d o c h
in o m g e k e e r d e o r d e , g e s c h i e d e n de reizen \ a n Amponnii
n a a r lioeton, e n wel in de m a a n d e n Maart en S e p t e m b e r .
De lijn is o n t w o r p e n in o v e r l e g niet de N e l e r b m d s c h -

187."».

1870.

104 437

110 20.-,

Indiache Stoomvaartmaatscbapp\j, tegenover welke de ondernemera zich bereid halden verklaard o m , bij doorvoer

277,00

28510

v a n g o e d e r e n mut a n d e r e d a n h u n n e b o o t e n , u i t s l u i t e n d
g e b r u i k t e m a k e n van schepen a a n bedoelde m a a t s c h a p p i j

132 027

143 721

.

(il) 92!)

r.i 128

buiten contract (1)

45 003

44 985

114 932

118113

Aantal vervoerde j gouvernement*.

.

l , i , s s i , - i , , r s ■ ' | particuliere . . .

Afgelegde afstan
den (in geograüsclie mijlen) .

| Nedeil. (Oost-) Tndie'J

onder contract .

Totale ontvangsten der Maatschappij
(daaronder begrepen liet gouverne(2)
(2)
ïnents-subsidie)
f 61807,38 f0918025
De reederij » B a n d a " , welke liet stoomschip Egtron in
de vaart heelt, waarmede in 1875/70 reeds eenige reizen
naar de Molukken en Nieuw-Guinea waren gedaan (verg.
bladzz. 27 en 36) en sedert November 1876, met geldelijke
ondersteuning van het betrokken Australisch Gouverne
ment, tijdelijk eene maandelijksche lijn van Soerabaija op
Port Darwin (3) werd bediend, bood zich in *t laatst van
1876 aan tot het openen van eene geregelde stoonivnart in
het oostelijk gedeelte van den Nederlandsch Indiachen Ar
chipel. De ontworpen dienst, waarvoor een gouvernement»subsidie gedurende zes jaren werd gevraagd van f 48 000
'sjaars of f 8000 per reis, zou bestaan uit zes reizen "sjaars:
vier van Soerabaija naar Nieuw-Guinea, waarop o. a. de
tot de residentie Arnboina behoorende zoogenaamde Zuid
wester- en Zuidooster-eilanden zouden worden aangedaan,
en twee \ a n .Soerabaija naar Manilla (Pliiiippijnsche eilan
den). Nadat dit verzoek door de Indische Regering was
afgeweten (Januarij j l . ) , zijn met genoemde reederij onder
handelingen geopend nopens het inrigten, onder genot van
hetzelfde subsidie per geografische mijl als aan de Kaderlandach Indische Stoomvaartmaatschappij wordt te goed
gedaan , van eene geregelde handelstoomvaart, die zich
alleen tot de Molukken en Nieuw-Guinea bepalen zou; op
dien voet is sedert niet de reederij » B a n d a " , bij wijze van
proef, een contract gesloten voor den tijd van twee jaren.
Tegen een subsidie van f 2496 voor elke reis, zullen vier

(1) Welke lijnen door de Maatschappij buiten contract werden
bevaren, is Biet volledij: vernield gevonden. In de eerste plaats
seliijnen daaronder gerangschikt te moeten worden de twee diensten
"s maand! langs Java's noordkust, waarop gedoeld is in noot 2 op
blad/.. 104; voorts een maamlelijksehe dienst, die door het stoom
schip Ittnnla wordt verrigt, van Singapore uit, over Sainarang, Soerabiiija, Boeleleng naar Makasser en terug; verder de reizen der
ziekenschepen Sintert en draaf Ma llulamll.
(2) De Maatschappij keerde over elk der beide jaren aan hare
deelhebbers een dividend uit van 18 pet. (over 1874 15 pet.).
(3) Eene nog niet lang geleden opengestelde haven aan de noordkust van Australië (voor Nederlandsen Indie de meest nabügelcgene)
ressortcerendo onder het gouvernement der kolonie Zuid-Aiistralic'
Een belangrijk verslag over Port-Darwin en over da noordeljjke
havens van Queensland, zaincngcsteld door den Nederlandscben
consul-generaal te Melbourne, is openbaar gemaakt als bijvoegsel
tot de Jtmtrtt Cmiranl van 22 Junjj 1877. Een verslag van diezeïfdc
band over 187G aangaande de verschillende Australische koloniën,
Nieuw-Zeeland en TasmaRic is te vinden in de ItwttHu Caarufvaa
I l Mei 1877 en de acht volgende n " .

toebehoorende. Met de boot of de booten der Banda-reederij
zullen voor rekening ian het Gouvernement geene reisigera
en goederen worden overgevoerd dan van en naar zooda
nige beooaten lioeton en Ampenan gelegen havens, welke
niet in Bet niet de Nederlandsch Indische Stoomvanrtmaatsehappij gesloten contract begrepen zijn. Overigens zijn
op het gouvernemantavervoer toepaaseUjk de » algemeene
bepalingen", vermeld aan het slot van laatstbedoeld con
tract (BijbJud op Jut Indisch Staatsblad n e . 2744). Het
overbrengen van brieven en postpakketten niet de booten
der Banda-reederij geschiedt kosteloos. De navolgende
boeten zijn o. a. bedongen: f 2 5 0 wanneer op eene aan
gegeven plaats korter dan 12 uren of langer dan 3 etmalen
wordt vertoefd; f 500 wanneer eene aangegeven plaats
niet wordt aangedaan, en f 1000 wanneer eene reis niet
wordt volbragt, tenzij de vertraging of het verzuim ver
oorzaakt is door wél bewezen » force majeure". Vóór het
aanvaarden van elke reis is het stoomschip (5) of zijn de
atoomechepen der reederij onderworpen aan de inspectie
eener van bestuurswege benoemde deskundige commissie.
Ofschoon , in verband met deze veranderde bestemming,
de Egeron de vaart op Port Darwin staakte, werd de ge
regelde stoomvaartverbinding tusschen Java en Australië
daardoor echter niet afgebroken. Integendeel trad in Febniarij jl. in werking het reeds in de tweede helft van
1876 ontworpen contract met de Nederlandsch Indische
Stoomvaartmaatecbapprj betreffende het hervatten der in
1874, wegens verlies (verg. het verslag van 1875, bladz. 104),
gestaakte proefreizen. De Maatschappij vond zich tot eene
nieuwe proef aangemoedigd, nu zij ook op geldelijken
steun kon rekenen van de zijde der kolonie Zuid-Australie,
welks Gouvernement haar tegen f 20 000 per reis (hetzelfde
subsidie dat ook het Nederlandsch Indisch Gouvernement
reeds in 1874 en thans weder toestond) de voortzetting had
opgedragen van een geregeldeh dienst tusschen de hoofd
plaats Adelaide aan de zuidkust en de straks bedoelde ne
derzetting der genoemde kolonie aan de noordkust, Port
Darwin, en haar daarbij het uitsluitend vervoer van gouvernementapaaaagiera en goederen tusschen beide plaatsen
gewaarborgd had. Tegenover het Nederlandsch Indisch
Gouvernement heeft de Maatschappij zich voor den tijd
van hoogstens vijf jaren verbonden (6) om vijf malen'sjaars
(eens om de 2VS maand ongeveer) een stoomschip te doen
varen tusschen Batavia en Adelaide. hetwelk zoowel op
de heen- als op de terugreis Port Darwin, Sydney en
Melbourne e n , wanneer de Maatschappij het verkiest, ook
(4) Het subsidie wordt slechts berekend over de reizen van
Boeton naar Ampenan ol' omgekeerd (640 geografische mijlen). De
rcederji heeft intusschen bevoegdheid om de reizen te doen aan
vangen of te doen eindigen hetzij te Soerabaija, hetzij te Makasser,
en ook om de ladingen harer booten naar die plaatsen te brengen.
Tevens mag zjj aldaar lading innemen voor plaatsen op hare ljjn
beooaten Boeton en Ampenan gelegen, en ook andere plaatsen niet
in de gesubsidieerde ljjn gelegen aandoen, mits den bepaalden duur
van elke reis (45 etmalen) niet overschrijdende.
(ft) Voor zooveel hier te lande gebleken is, beschikt de reederü
„ Banda " tot dus ver nog alleen over het stoomschip Kijeran.
(6) Voor heide partjjen is de bevoegdheid bedongen het contract
vroeger op te zeggen, mits twee jaar te voren waarschuwende.
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Bilden plaateen, hetzij op Java, hetzij in Australië aandoet d j . Deeente reis is den 24n Februarij 1877aangevangen
nii'i de Generaal Pd, de tweede den N" Kei met de Atjeh;
de derde on twee volgende reizen souden ondernomen worden
in .Julij, October en December van dit jaar. Als derde boot
zou voordeien dienst bestemd worden de William Maclinnoa.

ïor

[Xederl. (Oost-) Indie.]

huur

beeft.

Het aantal

g e w o n e reizen

zal

nu voortaan

17 per jaar, in stede van L3, bedragen.
Afgescheiden

van den maildienst

laai de M a a t s c h a p p i j

nog nu en dan extra-stoomsobepen naar Indie varen. In
187') werden met de In huur genomen schepen der maatschappij » Java" (de Holland, Mud ara en Celebes) nog drie
d u s d a n i g e b u i t e n g e w o n e reizen (heen en t e r u g )

Omtrent de particuliere stoumvaart tuaaohen Nederlandsen
[ndie en andere naburige vreemde liavena ia alleen vermeld
gevonden dat de drie diensten, van Singapore uit, regtetreeki
op Deli, op Pontianak en op Paleinbang —van welke in
't vorig verslag, bladz. 'JS, werd gewag gemaakt — in
187') zijn blijven

bestaan.

Behalve de reeds bierboven genoemde stoomscbepen behooren uog een aantal andere, meusl kleinere, in Nederlandsch Indie te huis, die ineerenieeli op de verschillende
reeden gebezigd worden of voor eigen gebruik der eigenaars bestemd zijn (2). Bepaalde lijnen schijnen slechte
door zeer enkele dezer stoninschepen te worden bevaren,
bijv. door de Ai'ka (van5fl ton en 35 pdkr.), toel:ehoorende
aan het Bandasche praauwenveer, in geregel leu dienst
tuaschen de eilanden Banda, Ay en Bhun, door de Fairy
(van 10 ton en 15 pdkr.), tuaschen Grissee en Soerabaya
in de vaart, en eenigermate ook door de Menado (759 ton
ei 90 pdkr.), veelal tuaschen Bali, llakasser en de Molukken varende tot het overbrengen van vee.
Ten opzigte van de bestem in ing der andere in 't vorig
verslag genoemde Nederlandsch Indische stoomschepen kan
overigens in hoofdzaak verwezen worden naar de toen gedane mededeelingen (3). De stoomschepen Generaal van
S'Oifiten en Viee-admiraal Fallus, van welke over 1875 niet
bleek of zij nog in de vaart waren, worden gezegd nog
altijd gebezigd te worden voor algemeen goederen- en
personenvervoer in den Archipel, echter zonder vaste bestemmingsplaatsen. Beide behooren aan eene Europesche
handelsfirma te Batavia. Als nieuw in de vaart gekomen
vindt m e n , buiten de straks genoemde Adeka, slechte vernield de Louise (36 ton en 23 pdkr.), aangekocht voor diensten ter reede Padang door eene Europesche firma aldaar,
de LittU A/t/t (5 ton en 8 pdkr.), in Engeland gebouwd
voor rekening van den aannemer der gouvernementetransporten in de residentie Palembang (verg. bladz. 104), en
eindelijk eene stoomsloep, waarvan geene andere bijzonderheden worden opgegeven dan dat zij bestemd is om ter
reede Samarang dienst te doen. De Coquette. en de Kersteling,
volgens 't vorig verslag te huis behoorende te Soebang (Krawang) en op Banda, zijn uit de vaart genomen en gesloopt.
Het regtetreeksch stoom verkeer tuaschen Nederland en
Nederlandsch Indie onderging sedert den aanvang dezes
jaars eene nieuwe verbetering, doordien de stoom va artmaatschappij * Nederland" haren vierwekeUjkschen maildienst over Napels in een driewekeUjkachen veranderde, en
daarbij van de maand Mei jl. af, ook voor de thuisreizen
in die lijn, vaste vertrekdagen instelde (4). In de dus uitgebreide niaillijn varen thans op regelmatige beurten de
(i eigen stoomschepen der Maatschappij en 1 van de 4 ,
welke zij van de stuomvaartmaatschappij > J a v a " in vaste
(1) Volgens de voorwaarden van 1874 was ook liet aandoen van
Brisbane verpligtend, doch, even als voor de overige plaatsen was
bepaald, slecht éénmaal op elke reis.
(2) Verg. de hij hoofdstak Li, afd. I V , behoorende bijlage 1)D ,
waar verschillende schepen, waarin stooniwerktuigcn geplaatst zijn,
worden opgenoemd. Die .opgaven , vermoedelijk ontleend aan het
register der uitgereikte vergunningen tot heziging der stoomketels',
komen echter, wat de bestemming der vaartuigen betrett, niet geheel overeen met de jongste deswege van elders-verkregen opgaven,
die te dezer plaatse benuttigd z(jn.
(3) Het aangcteekende aldaar omtrent de Eijerim, dat namelijk
dit stoomschip zou zijn overgega.au in handen van de Internationale
Crediet- en handelsvcrccniging, wordt nu gezegd niet juist te zijn
geweest. Bedoelde instelling was alleen met het agentschap belast
geworden. Volledigheidshalve moet ten aanzien van dit stoomschip
nog opgemerkt worden, dat het op zijne reizen tnsschen Soerabaija
en Port Darwin (zie hoogur) beurtelings ook aandeed: Boelelcng
(Iiali), Ampcnan (Lombok), Soembawa, Biina (mede op Socmbawa),
en in den Thnor-arehipcl: Koepaug, Dilly, Kotti, Savoc en Soemba.
(4) Over de herziening van het postcontract niet de Maatschappij
wordt gehandeld in hoofdstuk Li, afd. V; over het verzekeren van
retourlading aan hart' in den maildienst varende stoomschepen zie
men hoofdstuk 9 1 , afd. I , § 3.

volbrngt.

Het vierde stoomschip der laatstgenoemde maatschappij
kwam eerst in den aanvang van 1877 onder administratie
der maatschappij » Nederland" i het is in 't voorjaar naar
Batavia vertrokken , speciaal uitgerust en bemand om geruimen tijd in de Indische wateren emplooi te vinden.
Voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij deed in 187(177 in de lijn der «.Nederland" ook eene reis naar .lava (heen en terug) het stoomschip Stad Amsterdam, anders bestemd voor de vaart op
Amerika. .In 't laatst van 1870 heeft de maatschappij
» N e I e r l a n d " een h a r e r s c h e p e n , de 1'rins ran Oranje, o p
de t e r u g r e i s P e n a n g laten a a n d o e n om a l d a a r t a b a k u i t
Deli te laden. Die proef heeft t o t d e o v e r t u i g i n g g e l e i d

dat liet aandoen van Penang (te Deli xelf kunnen de booten
w e g e n s h u n d i e p g a n g niet laden) g e e n e g r o o t e v e r t r a g i n g
behoef! te veroorzaken in het o v e r b r e n g e n d e r b r i e v e n m a l e n
van Batavia. In hoever t e g e n h e t a a n s t a a n d , ' n i e u w e afscheep-

ssixoen der Sumatra-tabak (Januarij—Mei) de proeven zullen
worden herhaald (na voorafgaande wijziging voor zooveel
noodig van het thans werkende postcontract) maakt n o g
een punt van overweging uit.
Bene tweede onderneming (5), die de stoomvaart tuaschen Nederland en Indie exploiteert, ia die der » Botterdamsche L l o y d " , die daartoe de reeds in vorige verslagen
genoemde vier schepen bezigt: Friesland en Drenthe onder
Nederlandsche , en Hampton en Torrington onder Engelache
v l a g . De beide eerste z u l l e n e e r l a n g v e r m e e r d e r d
m e t h e t in a a n b o u w zijnde s t o o m s c h i p
Overijssel.

worden

Met betrekking tot het stoomvervoer naar en uit Indie
onder Nederlandsche vlag moet hier ten slotte nog gewag
worden

gemaakt

van het tot stand

komen

(Koninklijk

besluit dd. 20 Februari] 1877, Staatscourant van den 22" dier
maand en Indisch Staatsblad n°. 81) van eene door de reederijen sedert lang gewenschte herziening van het bedrag der
overtogtagelden voor gouvernemente-passagiera. In verband
met de opgedane ondervinding is het billijk voorgekomen
op de uitreis te goed te doen: voor het vervoer in de 1ste klasse
f 7 0 0 , in de 2de klasse f 400 en in de 3de klasse f 180 (6)
per hoofd (7) (tot dusver f 000, f 400 en f 140; de beide
iaatste sommen respectievelijk voor passagiers 2de klasse op
verbeterden voet en voor gewone passagiers 2de klasse);
terwijl voor de thuisreis zal betaald worden: 1ste klasse f 8 0 0 ,
2de klasse f 450 en 3de klasse f 270 (6), tegen respectievelijk
f 8Ö0, f 4 2 4 en f 282 volgens de vroegere regelingen. Het
nieuwe tarief is slechts toepasselijk voor zoover de reederijen
aan zekere door de Regering gestelde eisenen voldoen.
Die eischen, geformuleerd in een met de maatschappij
» Nederland" gesloten contract, dd. 21/9 Julij 1877, hetwelk
spoedig zal gevolgd worden door eene gelijksoortige overeenkomst met de » Rotterdamse he L l o y d " , hebben in de
eerste plaats ten doel het Gouvernement de gelegenheid te
waarborgen ten allen tijde naar behoejte van de stoomverbinding te kunnen gebruik maken, en ten andere de
gouvernemente-paasagiers de noodige gemakken en voorzorgsmaatregelen te verzekeren voor het geval van ziekte,
brand of eenig ander gevaar aan boord. Bij het nieuwe
contract is ook bedongen d a t , wanneer de stoomschepen
Op de terugreis Soerabaija, Samarang of Padang aandoen,
(5) Als derde onderneming werd in 't vorig verslag (bladz. 98)
nog genoemd de te Rotterdam opgerigte maatschappij n Batavia " ,
maai deze heelt sedert opgehouden te bestaan.
(6) Zoodra de Suezkanaal-tol van frs. 10 per passagier wordt
afgeschatt of verminderd, ondergaat het vervoi-rgeld van 3de klasse
gouverneinents-passagiers eene gelijke verlaging.
(7) De voor kinderen (mits zjjnde passagiers 1ste of 2de klasse)
bedongen reductie van ó0 pet. is behouden gebleven, doch beperkt
tot kinderen beneden de 10 jaren (vroeger op de uitreis beneden
de 13, op de thuisreis beneden de 1"> jaren). Behoefde vroeger nietg
betaald te worden voor kinderen beneden G jaren, nu geldt die
vrijstelling slechts tot op den leefljjd van 2 jaren Voor twee kinderen (tot één gezin behoorende) die elk het 2de levensjaar no(t
niet volbragt hebben, wordt betaald als voor één kind van 2—9
jaren oud.

[5. 2.]
Koloniaal verslag van J S7 7.

deffnnTfimnmfmtipiminglnn_zonder boogare kosten, op
een van die j>l;i;it-,i-ii kunnen aan boord pain. Kvcnzoo
geeft liet, wanneer op de uitreis I'iidang wordt aangedaan ,

geene verandering in de verschuldigde kosten of de gouvernements-passngiers daar, dan wel te Butuvia worden

aangebragt.
K.

I t c p i i r t c n i c n t van «»ml«i » i j s , c c r e d l c i i s t
en n|jverlicld.
I,

§ 1.

ONDKUWIJS.

Voor Europeanen

m met dezen yelij kg estelden.

Middelbaar ondcru-ijs- De splitsing van sommige klassen
der hooger» burgerschool met vijjjarit/eu cursus te Jiatarla
(afdeeling A van het gymnasium Willem l i l ) , die onvermijdelijk geworden was wegens de aanhoudende stijging
van het aantal leerlingen, maakte hij liet hegin van den
cursus 1876,77 (1 October 1876) weder de aanstelling van
3 nieuwe docenten noodig , ditmaal voor deFransche taal
en letterkunde, voor de wiskunde en het regtlijnig teekenen , en voor de wiskunde alleen ; als zoodanig traden
tijdelijk op 1 der educators en 2 onderwijzers, tot dusver
bij het gouvernements lager onderwijs werkzaam (1). Het
aantal docenten der afdeeling » hoogere burgerschool"
(met inbegrip van 1 hulpleeiaar voor liet teekenen) klom
daardoor tot 21 (buiten den directeur).
In verband met het voornemen om bij de afdeeling
» Indische taal-, land- en volkenkunde" (afdeeling B van
bet gymnasium) het onderwijs in Javaansch en Maleisch
niet langer aan één persoon op te d r a g e n , maar voor iedere
taal een afzonderlijken leeraar aan te wijzen (verg. vorig
verslag, bladz. 99), werd in December 1876' (Indisch Staatsblad n°. .'122) gelegenheid gegeven om bij die afdeeling
liet aantal docenten van 3 op 4 te brengen (2).
Had in 1876 in het personeel van afdeeling B geene verandering plaats, onder de leeraren bij de afdeeling » hoogere
burgerschool" was d i t , vooral in het eerste semester,
meermalen het geval. De reeds in 't vorig verslag vermelde uitzending van personeel uit Nederland en de terugkomst van een le^raar met verlof verschaften echter gelegenheid om in de openvallende plaateen te voorzien (3).
In welke mate het aantal leerlingen toenam, zal uit
het volgende blijken:
Zoo als nog in 't vorig verslag kon worden aangeteekend, begon bij afdeeling A de cursus 1875/76 (1 October 1875) met 186 leerlingen, waarvan 179 voor alle en
7 voor enkele lessen. Gedurende of bij het eind van dien
cursus verlieten 41 leerlingen de i n r i g t i n g , waarvan 6
na met goed gevolg volbragt eind-examen (4), terwijl 4
leerlingen na voldoend afgelegd examen tusschentijds werden toegelaten. Voor den volgenden cursus bleven er dus
149 leerlingen over. Uit de vier laagste klassen werden ,
bij het einde van den cursus 1875/76, van de 151 leerling e n , die aan de overgangs-examens deelnamen, 119 b e vorderd , en wrel 50 tot het tweede , 28 tot het derde, 36
tot het vierde, en 5 tot het vijfde studiejaar.
(1) Toen in Maart 1877 de formatie met het drietal plaatsen
organiek werd uitgebreid, zjjn twee dezer tijdelijke leeraren definitief
benoemd. Voor den anderen (dien in de wiskunde) werd een definitieve vervanger uit Nederland aangevraagd (in Augustus jl. ter
besehikking gesteld).
(2) Twee der leeraren van afdeeling 13, en de in 't vorig verslag
bedoelde adspir&nt-docent voor eene der beide strak o-genoemde talen,
werden na afloop van den cursus 1875/76 in de gelegenheid gesteld
om, in het belang der hun toevertrouwde leervakken, gedurende
éénc maand op den voet van ambtenaren in commissie, eene reis
te maken door MiddenJava, voornamelijk door de Vorstculandcn.

[Ntderl. (Oost-) l n d i c ]

Tot den cursus 1876/77 werden na afgelegd examen 66
nieuwe leerlingen en 1 oudlecrling (toehoorder) toegelaten.
Bovendien werd 1 leerling van de derde klasse der hoogere
burgerschool met driejarigen cursus te Soerahiiij!), na afgelegd eind-examen aldaar, in de 4de klasse geplaatst (5),
terwijl 1 der tuegelatenen tot het eerste studiejaar van zijn
regt geen gebruik maakte. De nieuwe cursus (1 October
1876) begon dus met 216 (6) leerlingen (waarvan 3 toehoorders). 84 hunner waren internen, tegen 76 op 1
Octoher 1875. Geleidelijk zal echter het internaat komen
te vervallen. Uit overweging dat de redenen , die vroeger
tot de toelating van interne leerlingen hadden geleid, niet
meer golden , en dut het op den duur niet de taak der
Hegering kon zijn om ook de zorg voor de opvoeding
der leerlingen op zich te n e m e n , is namelijk bij een
Indisch besluit van 16 April j l . bepaald dat nieuwe internen
niet meer worden aangenomen.
Omtrent liet gedrag en den ijver der leerlingen luiden
de berigten vrij g u n s t i g ; de gezondheidstoestand was over
het algemeen goed ; het schoolverzuim beliep gemiddeld
over het geheele jaar 4.1 pet., tegen 2.9 pet. in 1875,
3.5 pet. in 1874 en 4.9 pet. in 1873.
Van de beide externe leerlingen d i e , elk voor de helft,
in het genot waren gesteld van de beurs, gevormd uit de
gift van den eersten Koning van Siam, legde de één met
goed gevolg het groot ambtenaars-examen af, en de andere
het eind-examen eener hoogere burgerschool niet vijfjarigen
cursus. Met 1 October 1876 werd de beurs toegekend aan
een leerling van het 1ste studiejaar der hoogere burgerschool.
Bij de afdeeling » Indische taal-, land- en volkenkunde"
werd de cursus 1875/76 begonnen met 5 en gesloten met 3
leerlingen , welke laatsten met nog 5 nieuw ingeschrevenen
den cursus 1876/77 aanvingen. Op 1 Januari] jl. was het
aantal tot 10 geklommen , waarvan 7 de lessen in het
l s t e , en 3 die in het 2de studiejaar volgden.
De bibliotheek van het gymnasium nam weder in b e langrijkheid toe; van de overige hulpmiddelen voor het
onderwijs werden vooral die voor het teekenen uitgebreid.
In de behoefte aan ruimer localiteit werd voorzien door
het tijdelijk ontruimen van eene der lieide teekenzalen en
door de oprigting van een bijgebouw op het erf van het
gymnasium.
De ontvangsten der inrigting gedurende het dienstjaar 1876 bedroegen f 6 5 115 en de uitgaven f 2 5 5 573.
Over 1875 waren die sommen f 59 570 en f 189 849.
Begon bij de met 1 November 1875 geopende koot/ere
burgerschool met driejarigen cursus te Soerabaija (7) het
eerste schooljaar met 19, de cursus 1876/77 ving aan niet
37 leerlingen voor alle, en 1 (toehoorder) voor enkele lessen.
Gedurende den loop van den eersten cursus klom het
getal van 19 tot 2 2 , daar 1 tusschentijds de inrigting
verliet, doch 4 (namelijk 2 van de hoogere burgerschool
te Batavia en 2 van die te Leiden) toegelaten werden.
Het gedrag en de ijver der leerlingen gaven gedurende
den afgeloopen cursus geene aanleiding tot ontevredenheid;
opzettelijk schoolverzuim kwam niet voor. De lessen wrerden
geregeld gegeven en bijgewoond. met uitzondering van
die in de gymnastiek, welke niet door alle leerlingen
werden waargenomen.
Van de 16 leerlingen uit het lste studiejaar werden er
1 2 , van de 5 uit het 2de studiejaar 3 , tot eene hoogere
klasse bevorderd, terwijl de leerling van bet 3de studiejaar een diploma verkreeg, waarmede hij te Batavia in
het 4de studiejaar overging. Aan het toelatings-examen

(5) Om zoodanigen overgang in het vervolg mogelijk te maken,
had het reglement voor het gymnasium bü Indisch besluit van 25
Juljj 1876, n». 7 (llijblad o/- het Indisch Staatsblad, n°. 3032) de
noodige wyziging ondergaan. Sedert (Javasche Courant van 7 November
1876) is die wüziging nog uitgestrekt tot leerlingen van andere
hoogere burgerscholen, hetzü in Nederland, hetzij in Indie.
(3) Van enkele mutaticn die in 1877, tot dus ver, onder het personeel van het gymnasium plaats hadden, zal eerst in 't volgend
(6) Op 1 January jl. bedroeg het getal 215, daar er in de maanden
verslag zijn melding te maken.
October tot en met December 5 de inrigting verlieten, tegen 4die
werden toegelaten.
(4) 3 candidatcn slaagden niet in het eind-examen (zie het verslag
der examen-commissie in de Javasche Courant van 7 November 1876). (7) Het in 't vorig verslag aangekondigde reglement voor de
school werd vastgesteld bü Indisch besluit van 25 Julül876, n°. 7,
Ten opzigte van de regten, bü examens voor speciale Indische
(llijblad op het Indisch Staatsblad, n». 3032). Het werd kort daarop
ambten of bedieningen, verbonden aan het diploma van zoodanig
(Javasche Courant van 7 November 1876) nog eenigszins aangevuld,
eind-examen, hetzij <lit in Indie dan wel in Nederland verkregen
ten einde voor de leerlingen van alle hoogere burgerscholen in
z(j, is eene nadere bepaling gemaakt bü Koninklijk besluit van
5 November 1876, n°. 26 (Indisch Staatsblad 1877, n». 2). Zie daar- Nederland of Nederlandsch Indie den overgang b(j de school tet
Soerabaya (zonder examen) mogeiyk te maken.
over meer in hoofdstuk X.

tot* C
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19 (1) van de lil

(Ij

oandidaten. Van de geslaagden liet 1 zich niet inaohrijv c i i ; d a a r e n t e g e n werd 1 o u d - l e e r l i n g van d e h o o g e r e
b u r g e r s c h o o l te A m s t e r d a m /.onder e x a m e n t o e g e l a t e n . Mn
d a a r van l i e n , die a a n h e t overgnng.s-cxnmen h a d d e n deel-

genomen, IN Lieven ingeschreven, begonnen op 1 October
1870 de los.sen, zoo als gesegd, met -'17 (gewone) leerlingen, verdeeld als volgt; 1ste studiejaar 20 (weeronder
1 i n l a n d e r ) , 8de s t u d i e j a a r 14 en .'Me s t u d i e j a a r 3.
I n J a n u a r i j j l . is aan een der t a a l l e e r a r e n verlof n a a r

Europa moeten worden verleend wegene ziekte. In afwachting dut in zijne plaats (door uitzending uit Nederland)
zou kunnen worden voorzien , hebhen drie der overige
leeraren zijne lessen onder elkander verdeeld.

De bibliotheek (afkomstig van de voormalige ambacbtsschool) werd aanzienlijk uitgebreid. Kene belangrijke
verzameling leermiddelen voor het natuur-en scheikundig,
zoowel

als

voor h e t

teeken-onderwijs

werd u i t Nederland

ontvangen.
De inkomsten der inrigting beliepen over 187<> f 3900,
de uitgaven f 49 007.
In verband tot zijn voornemen om eenè algemeene regeling te doen ontwerpen van het middelbaar onderwijs
(waarvan later is afgezien), had de (louverneur-Generaal
in het afgeloopen jaar nog i'i advies gehouden de In Indie

voorgestelde oprigting eener hoojrre burgerschool te Sanarauij. Nadat evenwel in de zitting der Tweede Kamer
van de Staten-Generaal van 27 October 187b' de aoodige
gelden waren aangewezen om ter genoemde plaatse eene
hoogere burgerschool met driejarigen cursus te openen, werd
aan den Gouverneur-Generaal de vraag gedaan, of zoodanige instelling in het kader der voorgenomen regeling
paste, ten einde in dat geval de uoodige maatregelen van
voorbereiding te kunnen nemen. De Landvoogd antwoord.de
bevestigend, en daarop is 's Konings magtlging ingeroepen en verkregen tot oprigting eener hoogere burgerschool te Samarang, op volkomen gelijken voet als die te
Soerabaüa (zie Indisch Staatsblad 1877 n c . 1*21). De opening
is bepaald op 1 October 1877 (2).
Omtrent het doel van de te Soeraisuja op te rigten
burger avondschool (verg. het verslag van 187Ö. bladz.
men thans tot eenstemmigheid gekomen.
In
105)
stede van eene inrigting van voortgezet lager onderwijs, speciaal voor den ambachtsstand, zoo als eerst uit
I n d i e w a s v o o r g e s t e l d , zal deze a v o n d s c h o o l , v o l g e n s eene

in Junij jl. verleende magtiging, worden Lngerigt naarde
behoeften van aanstaandetelegransten, maclunisten, verificateurs, opzigters van den waterstaat en van het mijnwezen,
werktuigkundigen, ros. Het onderwijs zal geheel gerigt
zijn op de praktijk, en de cursus twee of, bij uitzonder i n g , drie jaren duren. Deze avondleasen, voornamelijk
te geven door de leeraren der hoogere burgerschool, zullen
aan de talrijke klasse der zoogenaamde inlandsche kinderen eene nieuwe gelegenheid openen om zich voor een
aantal ambten en beroepen 1e bekwamen. Slaaft de proef
naar wensch, dan ligt het in de bedoeling te Batavia en
te Samarang mede zulk eene avondschool in 't leven te
roepen.
(1) Hieronder 1 der straks bedoelde 10 leerlingen van liet lste
studiejaar, daar deze wegens ziekte niet aan liet overgangs-examen
had kunnen deelnemen.
(2) De directeur en de leeraar in de wis- en natuurkunde/.uilen
vermoedelijk gevonden wnrueii uit liet personeel van de hoogere
bnrgenchOOl te Batavia. Ter voorziening in de ovciige plaatsenen
in die, welke door den bedoelden overgang te Batavia /.uilen openvallen , wordt hier te lande naar personeel oinge/.ien. Ten einde
de keuze van geschikte candiilatcn, door eene vooraf bepaalde verdecling der leervakken van elk hunner, niet te belemmeren, is de
Gouverneur-Generaal in .Juljj jl. geinagtigd om bjj het middelbaar
onderwijs die verdeeling voortaan naar omstandigheden te wjjzigen,
mits blijvende binnen de grenzen der formatie van het toegestaan
personeel, ook wat de kosten betreft. Hij de aanstelling van personeel bij de hoogere burgerschool te Soerabaija werd reeds ccnigermate in dien An gehandeld, voor zooveel de taalleeraren betreft.
Ofschoon de formatie voor hen de vakken aldus verdeelt: 1 leeraar
voor Nederlaudsche taal en aardrijkskunde, 1 voor Fransch en
Kngelsch en 1 voor Kngelsch en Duitsch, zjjn namelijk de titularissen aangesteld onder den meer algemeenen titel van leeraar in
de moderne talen en aardrijkskunde. Ken onderwijzer in het huiulteekenen en schoonschrjjveu ten behoeve van de hoogere burgerschool
te üaiiiarang is reeds ter beschikking van den Gouverneur-Generaal
gesteld.

Bijblad van de Nederlnndsche Staats-Cournnt. 1877—1873.

Tweede Kamer..

IÜ»

[Neder!. (Oost-) Iiidi».]

Te Batavia vormde zich eene vereeniging i nder de benaming • Studiefonds voor onbemiddelde leerlingen van
goeden aanleg'". De vereeniging stelt zich ton doe] door
vaste of wisselvallige bedragen een fonds te vormen, ten
einde begaafde jongelieden, die om geldelijke reienen
de lessen aan de eene of andere inrig'ting Vttll middelbaar
(of hooger) onderwijs in Nederlundsch Indie niel mogten
kunnen volgen , geheel of gedeeltelijk in de kosten van
onderwijs, en zoo DOOdlg ook van onderhoud , te gemoet
te komen. In December 187<> {Indisch Staatsblad n°. :i()4)
werd de vereeniging als regtspersoon erkend. Blijkens de
statuten (JaVÜSCh) (Juuruut dd. 8 December 187(1; maken
de directeur en een zestal leeraren van het gymnasium
te Ilatavia het bestuur der vereeniging uit.
Zat/er onderwijs ('i). Daar de ifegering in den loop van
1870 overeen zeker aantal bekwame hulpondcrwijzeressen
kon beschikken, was zij in de gelegenheid o m , bij wijze
van proef, eene eerste toepassing te geven aan het beginsel
om het gouvernementa lager onderwijs voor meisjes af te
scheiden van dat voor jongens.
Terwijl het noodige werd voorljereid om ook elders (in
de eerste ; !-!:;ts te Samarang a n t e Soeraba\ja) tot de stichting van afzonderlijke gouvernementsscholen voor meisjes
over te g a a n . kwam in September 187b' al vaat eene dergelijke inrigting te Batavia tot stand, waar ook onderwijs
wordt gegeven in de beginselen der Franscho taal en in
vrouwelijke handwerken. De leiding dier meisjesschool.
welke al spoedig na hare opening door 136 leerlingen (betalende en niet-betalende)werd bezocht, is voorloopig opgedragen aan eene hulponderwijzeres niet acte van hoofdonderwijzeres, bijgestaan door vrouwelijk hulppersoneel.
In Maart 1877 (Indisch Staatsblad n°. 31) is nu in beginsel aangenomen d a t , op plaatsen waar het aantal meisjes .
welke de openbare lagere school bezoeken,daartoe talrijk
genoeg is, afzonderlijke lagere meisjesscholen zullen worden
opgerigt; zullende onder de leervakken, behalve di vrouwelijke handwerken , zoo mogelijk ook andere wikken van
meer uitgebreid lager onderwijs worden opgenomen.
Als gevolg daarvan werd kort daarop (1 Mei) ook te
Samarang eene openbare lagere school voor meisjes geopend.
Daar thans de aan de openbare scholen verbonden onderwijzeressen niet meer uitsluitend bestemd olijven om
deel uit te maken van het hulppersoneel, maar ook (aan

de afzonderlijke meisjesscholen) als hoofdonderwijzeresseu
of als eerste liulponderwijzeressen kunnen optreden , is eene
afzonderlijke regeling noodig geworden omtrent, ue geldelijke voordeelen waarop zij, bij overgang ii
aanspraak hebben. Hij Indisch .Staatsblad 1877 . n°. 5 1 , zijn
nu aan de bedoelde onderwijzeressen dezelfde bezoldigingen
toegekend, die genoten worden door de onderwijzers van
gelijke klassen.
Veelvuldig waren weder de veranderingen die in liet afgeloopen jaar onder het onderwijzend personeel voorvielen,
deels ook ten gevolge van overplaatsing bij het middelbaar
onderwijs of hij de inlan lsche kweekscholen. In een 12tal
onderwijzersplaatsen werd door uit Nederland gezonden
personeel voorzien; 2 onderwijzers werden in Indie gevonden, terwijl — wat het vrouwelijk personeel betreft — 2
hulponderwrjzeressro werden benoemd, die reeds op voorloopigen voet bij het gouvernementsonderwijs werkzaam
waren , en 5 hulponderwijzeressen voor den tijd van één
jaar op de proef werden werkzaam gesteld.
Bij het einde van 187(> werd de dienst bij degouvernementaacholen (ten getale van 83) Verrigt door 199 mannelijke
en 24 vrouwelijke personen, daaronder respectievelijk3en
2 kweekelingen. In verhouding tot het aantal leerlingen
zouden nog 13 plaatsen meer te bezetten zijn geweest (4).
(3) Van de in Indie verschijnende afzonderlijke jaarverslagen
betreffende het Enropeesch lager onderwijs zijn ds drie jongst uitgeko oene (over 1873, 1874 en 1875) bereids aan de .Stateu-lleneraa
aangeboden (achtereenvolgens in Augustus en October 1876 en
April 1877).
(4) In den aanvang van 1877 kwamen achtereenvolgens 10 onderwijzers en 1 onderwijzeres in Indie aan, allen uitgezonden in voldoening aan de Indische aanvraag voor 1877, benevens 1 (de laatste I
van hen die ter voldoening aan de aanvraag voor 187C waren uitgezonden. Ter voldoening aan eene suppletoirs aanvraag voor 1877
en aan de aanvraag voor 1878 zullen zoo mogelijk nog •>! onderwijzers volgen. Ken lStal z;j.i reeds ter beschikking van defl Gouverneur-Generaal gesteld.
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In het afgeloopen jnar werden nlle scholen, met uitzon
dering van enkele particuliere inrigtingen van onderwijs ,
éénmaal, en de meeste op de standplaatsen der inspecteurs
aanwezige scholen meermalen door dezen bezocht. Behou
dens op twee scholen, waar het onderwijs minder bevredi
gend werd bevonden (en waar dan ook de hoofdonderwijzers
vervangen zijn), werd algemeen vooruitgang waargenomen.
Blijkens de rapporten der inspecteurs wordt over het alge
meen van het zangonderwijs op de scholen niet genoeg
werk gemaakt. Vermoedelijk draagt hiertoe bij de omstan
digheid , dat praktische vaardigheid in het zingen niet
voorgeschreven is bij de eischen voor het verkrijgen eener
acte van bekwaamheid als hoofd-of als hulponderwijzer. De
aandacht der plaatselijke schoolcommi&sien is daarom in
het afgeloopen jaar gevestigd geworden op de wensehelijkheid om het zangonderwijs niet te veel als bijvak te
doen lieschouwen en de onderwijzers en onderwijzeressen
aan de openbare lagere scholen, voor zoo ver noodig, tot
het beoefenen van den zang aan te sporen.
Voorde invoering van nieuw uitgekomen schoolboeken en
andere leermiddelen, die bruikbaar voorkomen , wordt steeds
zorg gedragen. De leesmethode van BOUMAN, aanbevolen
als meer ontwikkelend dan die van PRINSEN , zou in 1877
algemeen op de openbare lagere scholen worden ingevoerd.
De bevoegdheid, aan de plaatselijke schoolcommissien
verleend om de voor den aankoop van prijswerkjes bestemde
gelden aan te wenden tot het aanleggen of uitbreiden
van schoolbibliotheken (verg. vorig verslag bladz. 100),
wordt gezegd op sommige plaatsen goede vruchten te heb
ben gedragen. Op de meeste plaatsen was men echter voor
het behoud van de prijsuitdeeling, eensdeels om de zaak
zelve, anderdeels omdat door particuliere bijdragen op vol
doende wijze in de behoefte aan schoolbibliotheken werd
voorzien. De schoolcommissien toonden daarbij veel be
langstelling, en de leerlingen maken vau de bibliotheken
gemeenlijk vlijtig gebruik.
Met eene geleidelijke verbetering van het schoolmeubil a i r , vooral door den aanmaak van schooltafels volgens
het Amerikaansche systeem , word* voortgegaan. ■
Ook aan het vernieuwen en verbeteren der schoollocalen
wordt de vereischte zorg besteed.
De gouvernementsteekenscholen te Batavia , Samarang
en Soerabaija bleven veel nut stichten; zij werden bij
het einde van 1876 bezocht door 3 3 , 102 en 33 leerlingen.
Voor Soerabaija, waar het teekenonderwijs van gouvernementswege nog slechts bij wijze van proef gegeven werd ,
is in Januarij jl. tot definitieve vestiging der school besloten.

W a t de overige vakken van het meer uitgebreid lager
onderwijs betreft, is in overweging genomen om daarvoor aan
de voornaamste scholen afzonderlijke klassen te verbinden.
Op den regel, dat inlanders alleen als betalende leer
lingen op de Kuropesche scholen worden toegelaten (Indisch Staatsblad 1868, n°. 135), is onlangs (Indisch Staatsblad
1877, n°. 108) eene uitzondering gemaakt voor plaatsen
buiten de residentien Menado, Amboina, Ternate en
Timor, en wel ten behoeve der kinderen van de uit g e 
noemde gewesten afkomstige , maar zich elders bevindende
inlandsche Christen-militairen , die, zich veelal als met
Europeanen gelijk gesteld beschouwende, bezwaar maak
ten hunne kinderen naar de (door Mohammedanen bezochte)
inlandsche scholen hunner garnizoensplaatsen te zenden.
De toelating der bedoelde kinderen (welke reeds hier en
daar als niet-betalende leerlingen de Kuropesche scholen
bezochten) is echter afhankelijk gesteld van de ruimte
der schoollocalen , terwijl overigens de kinderen ook moeten
voldoen aan zekere eischen van bekwaamheid. Het denk
beeld der oprigting van speciale scholen voor deze soldatenkinderen maakt in Indie een punt van overweging uit.
Vermits het te verwachten is d a t , ten gevolge van het
oprigten van openbare lagere meisjesscholen (zie bladz. 109),
zich meermalen het geval zal voordoen, dat kinderen uit
één gezin meer dan ééneopenbare lagere school bezoeken,
zoo is art. 29 van het reglement van orde , tucht en be
heer voor de openbare lagere scholen (Indisch Staatsblad
1873, n°. 65), omtrent het verminderde schoolgeld voor een
tweede en volgend kind uit één gezin , ook toepasselijk
verklaard . indien kinderen uit één gezin verschillende
openbare lagere scholen op dezelfde plaats bezoeken.
In het afgeloopen jaar werden 7 nieuwe scholen geopend,
namelijk de meisjesschool te Batavia en de gemengde scholen
te Kendal (Samarang), Bodjonegoro (Rembang), Soerakarta,
Sidoardjo (Soerabaija), Siboga (Sumatra's Westkust) en
Tondano (Menado), en in den aanvang van 1877 nog 3 :
de meisjesschool te Samarang en de gemengde scholen te
Boelekomba (Celebes) en Koedoes (Japara). Bovendien was
nog de opening te wachten van 2 nieuwe (gemengde) scholen
te Batavia , reeds in 't vorig verslag bedoeld, maar waarvoor
tot dusver de localen nog niet gereed waren.
Op welke plaatsen bij het eind van 1876 scholen g e 
vestigd w a r e n , hoeveel onderwijzers daarbij dienst deden
en door welk aantal leerlingen de scholen bezocht werden ,
kan blijken uit bijlage V. De totalen dier opgaven, en
die over 1875, worden, ter vergelijking, hieronder mede
gedeeld.
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(u) In 't vorig verslag werd ten onregte op 86 hulponderwijzers gerekend.
(*) „
„
„
p
•
»
» ' mannelijke kweekelingen gerekend.
(<•) 5 meer dan in 't vorig verslag werd opgegeven (zie de beide voorgaande noten).
(i/) In deze opgaaf schijnen de kinderen van inlandsche Christen-militairen, over welke hierboven gehandeld is, met Kuropesche
leerlingen te zjjn gelijk gesteld, en dus niet als inlanders te zjjn vermeld.
(e) Verdeeld over 39 plaatsen. Slechts op 6 plaatsen waren 10 of meer dezer leerlingen, namelijk: te Batavia 31, Samarang 16,
Pasoeroean 12, Madioen 12, Djokjokarta 11 en Wonosobo 10.
(/■) Verdeeld over 18 plaatsen. Slechts op 8 plaatsen waren 10 of meer dezer leerlingen, namelijk: te Neira 41, Menado, 38, Am
boina 29, Temate 27, Makasser 22, Tondano 21, Bandiermasin 16 en Padang 10.
(j) Verdeeld over 33 plaatsen. Slechts op 4 plaatsen waren 10 of meer dezer leerlingen, namelijk: te Batavia 35, Samarang 13,
Malang 12 en Sitoebondo 11.
(*) Verdeeld over 14 plaatsen. Slechts op 7 plaatsen waren 10 of meer dezer leerlingen, namelijk: te Menado 44, Amboina 39,
Neira 32, Ternate 22, Makasser 17, te Padang en te Bandjermasin 10.

[f. 2.]
Koloniaal verslag van 1K7 7.
Blijkens dit overzigt is het aantal leerlingen (alle klassen
on landaarden te zainen gerekend) toegenomen met 434 of
bijna 7 pet. In 1875 bedroeg de toeneming 4 pet., in
1874 omstreeks 5 pet. Ook het aantal inlanders en vreemde
oosterlingen, als leerlingen toegelaten, was in 1876 grooter
dan in «Ie beide voorgaande jaren.
Aan schoolgelden werd ontvangen over het eerste halfjaar (over het tweede semester zijn nog geene volledige
opgaven beschikbaar) f 7 0 593 tegen f 1 2 3 107 (1) over
het geheele jaar 1875.

[Nederl. (Oost-) Indic.]

Oe kosten van het Europeesch lager onderwijs bedroegen
in 1876 (voor zoover de opgaven strekken) in 't geheel
f 881 932 tegen f 804 623 in 1875.
Aangaande de particuliere scholen in Nederlandsch Indie
is de navolgende opgaaf ontvangen (welke zich aansluit
aan die op bladz. 101 van het vorig verslag , en waarin
dus weder eenige — straks te bespreken — inrigtingen
van onderwijs niet zijn opgenomen).
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(a) De dus * geteekende cijfers zijn verbeterde opgaven.
(i) In de Rehoboth-school (in 1876 gesloten) werd onderwijs gegeven krachtens art 6, § c, van het reglement op het lager onderwijs
(Indisch Staatsblad 1868, n°. 81).
(c) Hieronder 2 meisjes.
\d) Hieronder 1 meisje.
(«) In 't vorig verslag werd, in stede van 1 hoofd-onderwijzeres. 1 hoofdonderwijzer opgegeven.

Het overzigt wijst op eene vermeerdering van het aantal
particuliere scholen met 4 (te Batavia, Salatiga, Djokjokarta en Neira) en op eene vermindering met 2 (te Meester
Cornelis en Pasoeroean). In 't geheel waren er dus in
1876 2 scholen meer dan in 1875. Het aantal leerlingen
nam toe met 49 of ruim 2 pet. Het V3 gedeelte der
leerlingen bestond uit meisjes.
Met uitzondering van de weeshuisscholen, wordt in de
meeste particuliere scholen op de drie hoofdplaatsen van
Java, behalve gewoon lager onderwijs, ook onderrigt gegeven in moderne talen, en op enkele ook in andere vakkeu
van uitgebreid lager onderwijs. (Zijn het meisjesscholen,
dan steeds ook in vrouwelijke handwerken). Twee der
scholen te Batavia zijn voorbereidende; op één dezer wordt
de FRö'BEL-methode toegepast.
Omtrent de meisjesschool, in 1873 , en de jongensschool,
in 1875, door eene vereeniging van particulieren teSoerabaija opgerigt, zijn, wat den in 1876 afgeloopen cursus
betreft, de navolgende berigten verkregen.
(1) De som van f 113 495 in 't vorig verslag genoemd, biykt
nu niet juist te zyn geweest.

De meisjesschool werd gedurende 1875/76 bezocht door
117 kinderen tegen 83 in het voorafgegane jaar. Gemiddeld waren aanwezig 68 kinderen tegen 55 in 1874/75.
Het grootste aantal was aanwezig in Junij 1876, namelijk
74. In den loop van het schooljaar (1 Augustus 1875 tot
31 Julij 1876) verlieten 44 leerlingen de inrigting en
werden 58 nieuwe ingeschreven. In Junij 1876 werd een
aanvang gemaakt met de stichting van een definitief
schoolgebouw, dat 1 Maart 1877 zou moeten worden opgeleverd.
Op de jongensschool beliep het aantal leerlingen gedurende den cursus 1875/76 gemiddeld 84 's maands. Van
de 120 jongens, die de school bezochten, hadden er 51
het geheele jaar den cursus gevolgd. 33 leerlingen verlieten de inrigting gedurende 1875/76, terwijl 36 nieuwe
leerlingen werden ingeschreven. Niettegenstaande het
groot incompleet onder het onderwijzend personeel, werd
door tijdelijke maatregelen in den geregelden voortgang
der lessen zoo goed mogelijk voorzien. Nevens de gewone
vakken, omvat het onderwijs wiskunde, Fransche en
Engelsche talen , teekenen en gymnastiek.
Behalve de scholen, in bovenstaand overzigt begrepen,

[f.
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2.]

Koloniaal verslag van 1877.
Imlflinlmi in 1870 nog de volgende door particulieren
onderhouden inrigtiugeii van onderwijs:
twee nainiddagseholen te Sainarang, waar onderwijs
werd gegeven in lezen, schrijven, rekenen, de Nederlandsche en de Fransche taal (1); een dezer scholen telde
op 31 December 39 leerlingen ; aangaande de andere is
geene opgaaf ontvangen •.
vijf gyuinastiekscholen, waarvan twee te Samarang (de
eene onder het oppertoeiigt van da • Maatschappij tot n u t
van de residentie S a m a r a n g " , met 45 leerlingen, de andere
verbonden aan een der genoemde namiddagscholen , met
30 leerlingen), en voorts twee te Soerabaija en ééne (met
86 leerlingen) te Soerakarta;
vier bewaarscholen , waarvan ééne , met slechts 4 kin
deren , te Soerabaija , en drie te Samarang (ééne bij liet
Protestantsche weeshuis, met 9 jongens en 8 meisjes ; ééne
bij het Kooiiisch-katholieke weeshuis , met 11 jongens en 28
meisjes ; en de derde onderde leiding van geestelijke zusters).
In den aanvang van 1877 is te Soerabaija , door eene
als regtspersoon erkende vereeniging (Tndisch Slaatsulud
1870, n°. 172) nog eene bewaarschool volgens de FRÓBELmethode geopend , welke reeds spoedig door 18 kinderen
werd bezocht. Voorts U op 1 Mei j l . te Samarang eene
dergelijke inrigting geopend met ongeveer 40 kinderen.
De kinderen uit het verzorgingsgesticht te Soerakarta ,
waarvan sprake was op bladz. 102, noot 1, van het vorig
verslag , genoten geregeld onderwijs aan de openbare 3de
lagere school en bezochten voor een groot gedeelte ook de
gymnastieksohool daar ter plaatse. Hun aantal bedroeg bij
het einde van 1870 42 (23 jongens en 19 meisjes) t:>gon
20 op 31 December 1875. Te Klatten en Boyolali kwamen
dergelijke gestichten nog niet tot stand.
Van het voornemen (vorig verslag, bladz. 102) om bij eene
algemeene regeling de voorwaarden te omschrijven, waarvan
het toekennen van subsidie aan bijzondere Europesche scholen
(art. 3 , alin. 4 , van het reglement in Indisch Staatsblad
1868, n°. 81) zou worden afhankelijk g e m a a k t , is afge

[ Xcdirl

(Ouat-j lüdie.]

zien, omdat het toch noodzakelijk zou blijven elke aan
vraag om subsidie op zich zelf te beoonleeien in verband
met de omstandigheden.
Daar de particuliere school te Garoet (zie het overzigt op bladz. l i l ) , waar thans de Europesche leerlingen

de meerderheid uitmaken, meer en meer het karakter

verkrijgt van eene inrigting voor de Buropeache school
j e u g d , voor de kinderen van inlanders mede toegankelijk,
(in stede van eene ten behoeve van inlanders geopende
lagere Kuropesche school,) en door liet voortbestaan der
inrigting een groot deel der ingezetenen zoowel van Garoet
als van andere ufdeelingen in de, 1'ivanger regentschappen
zeer worden gebaat, omdat niet allen de middelen bezitten
om hunne kinderen naar Bandong ter school te zenden,
is het voor 1876 verleende subsidie (ad f 100 's maanda)
ook voor 1877 toegestaan.
De norniaallessen voor onderwijzers te Batavia werden
op 1 Januarij 1876 door 12 toehoorders gevolgd, waarvan
9 gouvernement»- en 3 particuliere hulponderwijzers, en op
ultimo December door 9 hulponderwijzers en 2hulponder-

wij torenen in gouvernementedienst en 3 hulponderwijzers

en 1 hulponder wijzeres van particuliere scholen , ofte zamen
15, van welke sniert 2 de acte van hoofdonderwijzer hebben
verkregen, 2 vertrokken zijn en 2 wegens voortdurend
verzuim der lessen werden afgeschreven. Eene hulponderwijzeres verkreeg binnen het jaar den rang van hoofden-'
derwijzeres. Zij en nog ééne hoofdon.ïerw ijzeres bleven echter
de lessen in sommige vakken volgen. Van de bibliotheek
werd vooral in bet laatste halfjaar een druk gebruik gemaakt.
Gelegenheid tot iiet alleggen van examen ter verkrijging
van eene acte van bekwaamheid als onderwijzer of onder
wijzeres , dan wel in een der vakken van meer uitgebreid
lager onderwijs, werd gedurende 1876 gegeven : tweemalen
te Batavia, Samarang, Soerabaija, Soerakarta e n l ' a d a n g ,
en éénmaal te Bandong, Cheribon, Bandjerinasin, Makaaser en Amboina (2). De uitkomsten der examens in
187Ö en 1876 zijn aangeteekend in onderstaande tabel:
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1875.

§ 2.

1
»

Voor inlanders (3).

Ofschoon door de benoeming van een vierden adjunctinspecteur voor het inlandsch onderwijs (verg. vorig verslag ,
bladz. 103), welke in Maart 1877 plaats greep , eenigermate
in de behoefte werd voorzien, schijnt het te vreezen dat op
den duur het tegenwoordig inspecteerend personeel niet bij
(1) De meeste leerlingen dezer scholen bezoeken ook ile openbare
lagere school.
(J) Te Samarang, Soerakarta en 1'adang deden zieh slechts een
maal camlidaten voor. '1'c Makasser en Amboina kwam geen enkele op.
(3) Een exemplaar van het jaarverslag betreffende den staat van
het inlandsch onderwijs, ten vervolge op dat over 1871 (hetwelk in
Mei 1876 aan de Statcn-Generaal is aangeboden), is tot dusver niet uit

■

>

9

»

1

1
»

magte zal zijn een uaauwgezet en werkdadig toezigt op de
[nlandsche scholen , zoo openbare als bijzondere , uit te oefe
nen. Te dier zake is eene aanschrijving tot den GouverneurGeneraal g e r i g t , met verzoek om te overwegen , hoe eene
meer doeltreffende organisatie van het schooltoezigt ware
in te voeren. Het groote belang daarvan moet ieder in het
oog springen , die er op let dat het gouvernements-onderwijs voor den inlander in menig opzigt nog in een staat
Indie ontvangen. Van 1873 af zullen deze verslagen telkens een tijd
perk van vijfjaren omvatten, omdat de jaarljjksche verslagen in den
regel slechts weinig belangrijke verschillen opleveren, en daaren
boven de modedeclingen in deze paragraaf voor de kennis van het
voornaamste wat jaarlijks op het gebied van het inlandsch onderwijs
voorvalt, voldoende mogen worden geacht.

Bijlagen C.
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van wording' verkeert, en dat daarnaast door bijzondere per
sonen, door genootschappen, en niet het minst door do be
volking zelve , verschillende pogingen mei meer of minder
goed gevolg worden aangewend om de Inlandsche jeugd
eenig onderrigl te doen deelachtig.worden. Alleen dooi n
goed georganiseerd kader van ambtenaren met het school*
toezigt belast, kan de Begering verwachten op denduur
juiste kennis te bekomen van de werking en de uitkomaten
van het openbaar en bijzonder schoolwezen , en van de op
dit gebied ulteenloopende behoeften der verschillende bevolkmgen.
Tot verbetering van de controle op de inlandsohe scholen
beeft intuaaohen de Landvoogd aan de hoofden van gewes
telijk bestuur te kennen gegeven, dat do Regering hei in
het belang van liet Inlandsen onderwijs a c h t , dat Kurope-

; lAXTAI.

Tweede Kamer, m
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pesehe onderwijzers als leden in plaatselijke inlandsche
sehoolcoiiimissieii worden opgenomen.
De pogingen om ook buiten de kweekscholen tot eene
vermeerdering van bet onderwijzend personeel te geraken,
welke blijkens het vorig verslag, bladz. 103, aanvankelijk
niet geheel aan de verwachting hadden voldaan , leverden
ook in 1876 noggeene voldoende uitkomsten op. liet aantal
adspiranten, dat in 1N76 ha het hulponderwnsers-exi
n
slaagde, bedroeg 131 van de 400 (dus b\jna 33 pet.) tegen
41 van de 199 (of ruim 20 pet.) in 1875.' Van deze I31en
41 eandidaten waren er respectievelijk 51 en 27 reeds bij
bot onderwijs werkzaam. Hoeveel van de geëxamineerden
bij het einde van 1870 reeds geplaatst waren (1), kan
blijken uit het volgende staatje.

CAXDIDAÏUX TKK VKRKllIJGIXtt BENBB ACTE VAX BKKWAAMHKID A L S :

inlandsche onderwijzer 2de klasse.

inlandsche onderwijzer 3de klasse.
Van de geslaagden w a r e n :

Van de geslaagden w a r e n :
Aantal

Aantal

ean

ge

didaten.

slaagden.

reeds

nog1 niet

hij het onderwijs
werkzaam.

sedert
als o n 
derwijzer
geplaatst.

»

i 1875

Aantal

Aantal

ean

ge-

didaten.

slangden.

reeds

nog niet

sedert geplaatst als

bij het onderwijs
werkzaam.

waarnem.
onder
wijzer.

hulp
onder
wijzer.

189

39

26

13

11

28

336

108

37

71

(a) 15

(«)52

1

9

1

»

1

1

»

(b) 2

61

20

13

7

(b) 2

(») 13

1

198

40

26

14

12

28

2

397

128

50

78

17

65

Java en Madura
»

1876

1

t 1875

1

1

1

/ 1876

3

3

1

1875

1

1

1

1876

3

3

1

Buitenbezittiniren .
2

Totaal .
2

(«) Nog 41 met goed gevolg geëxamineerden bleven dus (bij het eind van 1876) ter plaatsing over; G hunner wenschten evenwel niet
in aanmerking te komen. 15 andere waren reeds bjj het particulier onderwijs werkzaam.
(li) Van de geëxamineerden in de buitenbczittingen waren dus i 31 December 187G nog niet geplaatst 6 adspiranten (1 voor onderwijzer 2de en 5 voor onderwijzer 3de klasse).
voorwaarden geregeld (Indisch Staatsblad 1876 , n°. 334).
Pogingen worden aangewend om inlanders, die tonnen
Onder hen die met goed gevolg bet examen voor onder
wijzer der 3de klasse aflegden, zijn ook eenige personen,
aanleg te bezitten voor bet handteekenen , te Batavia tot
die zich aan het examen voor onderwijzer der 2de klasse
teekenonderwijzers bij de kweekscholen op te leiden. Drie
onderworpen, doch niet voldaan hadden. Onder dein 1876
zoodanige personen, onder welke twee gewezen leerlin
geslaagde 3 candidaten voor den rang van onderwijzer der
gen (2) vanden bekenden schilder RADIIKN BaLKH, ontvang-en
2 Ie klasse waren 2 kweekelingen van de kweekschool voor
voor dat doel op 's lands kosten toekenonderrigt onder genot
inlandsche onderwijzers te Fort de Koek.
van eene toelage voor levensonderhoud.
Ten opzigte van bet Europeesch personeel bij de kweek
De verbetering in do geldelijke positie van de inlandsche
scholen werden een paar beschikkingen genomen, de gel
onderwijzers aan de kweekscholen , waarvan sprake was
delijke belangen dier onderwijzers rakende, Vooreerst werd
op bladz. 103 van bet vorig verslag, is met 1 Januarij 1877
besloten (Indisch Staatsblad 1876, n°. 2S3) om h e n , die
in werking getreden (Indisch Staatsblad 1876, n°. 335).
aanspraak hebben op vrije woning-, maar voor wie geen
landsgebouw beschikbaar is , voortaan zelf in hunne huis
De Indische Regering werd van verschillende zijden —
vesting te doen voorzien, doch hun daarvoor eene vaste
ook door bekwame inlandsche hoofden — opmerkzaam
indemniteit 'smaanda toe te kennen (dus om niet meer van
gemaakt op het verschijnsel, dat de kundigste en geschiktste
's lands wege woningen voor ben in te buren). en in de jongelieden op Java zich niet bij voorkeur beschikbaar
tweede plaats werd bet tractement der onderwijzers in
stelden voor het onderwijzersvak, wegens de geringe
het teekenen bij de kweekscholen op nieuw en op betere
daaraan verbonden vooruitzigten , zoodat, wanneer daarin
(1) Onder de geplaatsten op Java waren ook enkelen (en daar
onder 3 die het Christendom beleden) afkomstig van de zendingschool te Modjowarno (Soerabajja). Ofschoon, bjj het onzijdig karakter
van het gouvcrnements inlandsen onderwijs, de godsdienst van den
onderwijzer eene zaak is waarin op zich zelve geen gegrimd be
zwaar tegen eene plaatsing by dat onderwijs kan gelegen zijn,
meende de Indische Regering toch rekening te moeten houden met
■den aanstoot, dien de schoolbezoekers welligt in den godsdienst

des onderwijzers mogten vinden. Zy heeft daarom gelast dat er op
zou worden gelet of de plaatsing der bedoelde Christen-onderwijzers
welligt wantrouwen in de bedoelingen der Regering opwekt of
vermindering van schoolbezoek ten gevolge heeft.
(2) Over een hunner werd reeds gehandeld in 't verslag van
1875, bladz. 110, maar deze was vervolgens ruim een jaar buiten
geregelde opleiding geweest. De andere had reeds eene reis naar
Kuropa gemaakt.
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geene verbetering werd gehragt, bet Gouvernement niet
hij rnagte zou zijn om op ilen duur voor goede onderwijzers

te /.oreren. Dientengevolge is het voornemen opgevat om
niet alleen de bezoldiging der inlandsohe onderwijzers op

jNederl. (Oost-) Indie. J
Uit de van het Indisch Hestuur ontvangen inlichtingen
omtrent het uitloven van subsidie aan particuliere iulandsche scholen, welke men vooruemeus is op te rigten (zie
vorig verslag, blz. 106), is gebleken dat, zonder zoodanige

Java en kfadura te verhoogeo, maar ook om aan de

bepaling, de oprigting van vele particuliere scholen zou

kweekelingen der kweekscholen eene ruimere toelage te
verzekeren. Het is tocli gebleken dat de hedoelde inrigtingen op .lava niet dan met zeer veel moeite, en door te

achterwege blijven, terwijl overigens de hoofden van gewestelijk hestuur toezigt houden op liet nakomen der
gestelde voorwaarden, o. a. dat de school binnen zes
maanden in werking zij en dat alle godsdienst-onderwijs

groote toegevendheid bij de examens, voltallig zijn te
nouden. Voor de buitenhezittingen schijnen de thans bestaande tracteinenten voldoende.
De proef om jeugdige inlanders hier te lande te bekwamen
voor liet behalen van den hulponderwijzersrang , om dun in
Jndie als derde onderwijzer aan eene der kweekscholen op
te treden, heeft, zoo als in ' t vorig verslag, hladz. 103,
is vermeld, door het overlijden van twee der drie tot dat
einde afgezonden kweekelingen, nog niet tot eene afdoende
uitkomst kunnen leiden. Op gelijke grondslagen zal de
proefneming worden voortgezet met een vijftal nieuwe
adspiranten , allen ongehuwd , van {roeden aanleg en een
getond ligohaamageatel; drie van het vijftal (twee kweekelingen van de kweekschool te Magelang en één van die
te Fort de Koek) zijn hier te lande reeds aangekomen.
Na eene uitvoerige gedaohtenwiaeeling tusschen de Regering hier te lande en den Gouverneur-Generaal (verg.
vorig verslag, hladz. 104), is men het er over eens geworden , d a t , ter bereiking van het doel om aan de zonen
van hoofden en andere aanzienlijke inlanders een meer omvangrijk onderwijs te verschaffen dan op de gewone scholen
kan gegeven worden, er instellingen moeten worden gevestigd, waar onderrigt wordt gegeven in al de vakken
die thans op de kweekscholen onderwezen worden (Indisch
Staatsblad 1872, n°. 227), met uitzondering van de paedagogiek. De formatie van het onderwijzend personeel zou
dezelfde moeten zijn als aan eene Europesche lagere school
der 1ste klasse, met afzonderlijke iulandsche docenten voor
de inlandsohe talen , en gelegenheid tot onderwijs in het
teekenen en de gymnastiek. Ofschoon die nieuwe inrigtingen afgescheiden dienen te blijven van de kweekscholen,
schijnt het toch wenschelijk om gene op dezelfde plaateen
te vestigen als deze, vermits alsdan heide instellingen
wederkeerig van elkanders steun en voorbeeld partij kunnen
trekken. De Regering is alzoo voornemens om te Magel a n g , Bandong en Probolinggo zoodanige inrigtingen voor
meer uitgebreid onderwijs te openen; terwijl clan ook de
vroeger bestaan hebbende school voor zonen van hoofden
en aanzienlijken te Tondano (Menado), die ongeveer op
gelijken voet was ingerigt, en waarvan destijds goede
uitkomsten zijn verkregen, weder in het leven zal worden geroepen.
Omtrent de denkbeelden door den heer J. C. NEURDEXBURG
nedergelegd in zijne brochure: » Het eerste onderwijs op
de iulandsche volksschool", waarop, blijkens het vorig
verslag, de aandacht der Indische Regering werd gevestigd , zijn verschillende autoriteiten in Indie gehoord. Het
blijkt uit de ingekomen rapporten, dat de thans op de
gouvernementskweekscholen gevolgde methode van onderwijs reeds voor een groot deel overeenkomt met de bedoelde denkbeelden, hoofdzakelijk wat betreft het benuttigen
van het aanschouwelijk onderwijs; terwijl de toepassing
van andere aangegeven wenken, o. a. dat Europesche
onderwijzers het onderrigt op de iulandsche scholen zouden geven, en dat deze scholen meer dan het eigenlijk
lager onderwijs zouden omvatten, ten deele niet wenschelijk
en ten deele onuitvoerbaar is voorgekomen. Na rijpe overweging heeft dan ook de Regering hier te lande geen
aanleiding kunnen vinden om een geldelijk subsidie toe
te kennen aan eene particuliere kweekschool, waartoe indertijd door de » Maatschappij tot Nut van den J a v a a n "
fondsen zijn verzameld, en waarbij men zich voorstelde de
denkbeelden , in de brochure van den heer NKUHDENBUHG
ontwikkeld, toe te passen.
De v r a a g , of geen subsidie zou kunnen worden toegekend aan de scholen die het Nederlandsche ZendelinggeDootschap in de Minahassa onderhoudt (vorig verslag blz.
105), is door de Indische Regering ontkennend beantwoord,
vermits het godsdienstig onderwijs op die scholen geenszins
is uitgesloten.

zij uitgesloten.
In Augustus I87(i werd door de Indische Regering een
normaal-project voor schoolgebouwen voor inlanders aangenomen, waarvan de uitvoering komt te staan op f 203,
als zij ingerigt zijn voor HO leerlingen, en op f 400 als
zij ingerigt zijn voor het dubbel aantal kinderen, bestaande
hel gebouw in het eene geval uit drie, in het andere uit
vier localen (1).
Ten einde de leerlingen , die met vrucht van het onderwijs hebben gebruik g e m a a k t , in de gelegenheid t e stellen

het geleerde te onderhouden, bepaalt het reglement op het
inlandsoh onderwijs [Indisch Staatsblad 1872, n°. 90), dat de
aan de leerlingen ten gebruike afgestane leerboeken bij het
verlaten der school hun eigendom worden, tenzij zij wegens
herispelijk gedrag uit de school worden verwijderd. Daar
dikwerf aan dit voorschrift eene al te vrijgevige toepassing
gegeven werd, is sedert 't laatst van 1870 tot regel g e steld om geen leerboeken af te staan, wanneer niet de
leerlingen het onderwijs der klasse, waarin zij gezeten
waren bij het verlaten der school, met vrucht hebben
doorloopen.
Even als in vorige jaren werd ook in het afgeloopen jaar
weder veel gedaan om eene ruime keuze van leermiddelen
voor den inlander te bevorderen.
Zoo werden in het afgeloopen jaar de noodige exemplaren verspreid van de hier te lande in 't licht verschenen
werken van dr. 13. F. MATTIIES (Boegineesch woordenboek
met bijbehüorende spraakkunst en Makassaarsche chrestomathie) , een en ander reeds bedoeld i n ' t verslag van 1875,
bladz. 1 1 5 , en van het in 't vorig verslag (hladz. 1 0 3 ,
noot 3) vermelde Maleisch fabelboek , bewerkt door den
hoogleeraar GoNOGRUP, terwijl van een paar Javaansche
werken (2), hier te lande ter perse, na raadpleging van
het Indisch Bestuur, in het loopende jaar mede de noodige
oplaag is besteld om te dienen als leeshoek of prijswerk
voor de iulandsche scholen. Ook is, ter meer algemeene
verspreiding, een herdruk besteld van een vroeger reeds
uitgezonden, uit twee deelen bestaand, Maleisch werk (3).
Voorts is hier te lande ten dienste van het inlandsch onderwijs op nieuw op steen gebragt eene (in Indie aangevulde)
verzameling teeken voorbeelden voor eerstbeginnenden, oorspronkelijk ontworpen door den heer K. F . HOLLE en indertijd ook in Indie gelithografeerd. En eindelijk is nog
uitgezonden eene belangrijke verzameling benoodigdheden
voor het onderwijs in de natuurkunde ten behoeve van de
kweekscholen in de buitenbezittingen, eene verzameling
houtsneden van geligureerde Javaansche hoofdletters naar
in Indie gemaakte teekeningen, zoomede clichés van figuren,
ter plaatsing in het eerste stukje van dr. J. A. C. OUUEMAXS '
■» Ilmoe Alam , of wereldlieschrijving voor de inlaudsche
scholen " , waarvan in 1875, zoo als reeds in 't vorig verslag is gezegd, eene Javaansche , en in 1870 eene Maleische
vertaling der Regering werd aangeboden, beide bestemd
om op 'slands kosten in druk te worden gegeven.
(1) B(j liet bepalea der grootte is als maatstaf aangenomen dat
voor ieder kind eene oppervlakte van 1.20 M5 noodig is, met
inbegrip van alle verloren ruimte voor doorgangen, kasten, enz.
(Zie omtrent de wjjzc van uitvoering dezer soort bouwwerken
hoofdstuk I J , afd. I.)
(2) Een door het Koninkljjk Instituut voor de taal-, land- en
volkenkunde van Nederlandsch Indie uit te geven Javaansch gedicht,
bewerkt door dr. W. PAIMER VAN DEN BROEK, en verhalen bevattende betreffende de gazel, den reebok en andere dieren, zoomede een door den uitgever G. KOLFF te Leiden te bezorgen herdruk
van het Javaansche heldendicht „ Romo ", naar de bewerking van
JOSODIPOERO in der tijd uitgegeven door C. F. WINTER, en geplaatst
in het uitverkochte XXIste deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen.
(3) De door voornoemd Instituut uitgegeven „ Bloemlezing uit
Maleische geschriften " door G. K. NIEMANN.
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Bij particulieren m e e r afdoende h u l p t e vinden . werd liet

raadzaam geoordeeld, na uitbesteding, eene doorloopeude
bestelling te doen voor vijfjaren en daarbij den aannemer

van f 0487,50.) Ook -word in Indle op steen g e b r a g t eene
TerMWttllng n i e u w o n t w o r p e n Soendk«ichesohrijfvoorbeelden.
N i i t n n a t e liet o p e n h a a r i i d a n d s c h onderwijs en nok b e t
g e t a i d e r gesubsidieerde particuliere -scholen zich u i t b r e i d t ,
doet zich meer e n m e e r d e behoefte gevoelen o m d e z o r g

eene m i n i m u m

hoeveelheid werk 's jaars te verzekeren , in

evenredigheid waarvan bij zich het noodige materieel en
personeel zou k u n n e n aanschaffen.
In dien zin w e r d in
S e p t e m b e r 187U g e c o n t r a c t e e r d m e t de minste inschrijfstor,
de firma OaiLVia & C°. t e B a t a v i a , voor het in d r u k b e zorgen (correctie en imuuüjen d a a r o n d e r begrepen) v a n leer*
en leesboeken voor d e i n l a n d s c h e scholen , i n X e d e r l a n d s c h
(Latijnsch), Arabisch en J a v a a n s c h letterschrift. H e t contract zou uiterlijk vijf m a a n d e n na t o e w i j z i n g (alzoo '2ö
F e h r u a r ü 1877) in w e r k i n g treden , o p d a t de u i t v o e r i n g
behoorlijk voorbereid k o n worden (6).

voor de verstrekking der benoodigde leermiddelen, totdua
ver behoorende deels tot de taak vat bet departement ven
o n d e r w i j s , o e r c l i e n s t en nijverheid, deels (voor zoover d e n
voorraad leer- en leesboeken betreft) "tot d e t a a k van d e
l a n d s d r u k k e r i j , in ééne b a n d t e v e r e e n i g e n . H e t voornemen beetaat d a a r o m een zelfstandig d e p d t van leermiddelen l e n dienste v a n h e t inlandseh onderwijs in ' t leven te
roepen en h e t beheer d e e r v a n op t e d r a g e n a a n een afzonderlijken a d m i n i s t r a t e u r (4). Op die wijze zal niet a l l e e n
b e t e r a t n de a a n v r a g e » d e r schoolbesturen voldaan k u n n e n
w o r d e n , m a a r zal ook de l a n d s d r u k k e r i j o n t h e v e n w o r d e n
v a n een b e h e e r , d a t zij — bij de steeds k l i m m e n d e eisehen
die dezer i n r i g t i n g in a n d e r e opzigten worden g e s t e l d —
moeijelijk zou k u n n e n blijven voeren t o n d e r u i t b r e i d i n g
van persuneel.

N a de voorafgegane m e d e d e e l i n g e n van meer a l g e m e e n e n
a a r d volge t h a n s n o g b e t een en a n d e r betreflende d e
verschillende i n r i g t i n g e n v a n o n d e r w i j s in h e t bijzonder.
Java

en

Madura.

Kioetkëcholen. De algemeene toestand der drie hier te
bespreken k w e e k s c h o l e n (die v a n B a n d o n g , .Magelang e n
Probolinggo) w o r d t bevredigend genoemd.
Over d e n ijver e n d e v o r d e r i n g e n d e r k w e e k e l i n g e n
w e r d e n over h e t a l g e m e e n g u n s t i g e r a p p o r t e n o n t v a n g e n (7).
Het onderwijs in de Jsederlandsche t a a l , ofschoon voor de

Om dezelfde reden a l s zoo even v e r m e l d , is d e behoefte
a a n leermiddelen ook v a n lieverlede t o e g e n o m e n . e n g e r a k e n
de b e s t a a n d e schoolboeken spoediger u i t v e r k o c h t . Reeds v a n
1875 af werd d a n ook , o m in h e t o n t o e r e i k e n d e v a n d e

Soendasche taal, een onderwijzer aan de kweekschool te Makasser,
een onderwijzer aan de gouvernenients inlandsche school te Brebes,
een ondercollecteur in 't regentschap raniakassan, een schrijver bij
den controleur te Anjer, een debitant van inlandsche schoolboeken
teMadioen, en een inlander die voor het maken van dergelijke vertalingen onder de leiding was gesteld van een der adjunct-inspecteurs
van het inlandseh onderwijs.
(4) De leer- en leesboeken in inlandsche talen, van gouverncnientswcge uitgegeven, worden in den regel gedrukt of hertrukt
tot een getal van 5 000 a 10 000 exemplaren, indien de werkjes
bestemd zjjn om gebruikt te worden op de scholen in bepaalde gedeelten van Nederlandsen Indie; moeten zjj echter dienen voor de
scholen in geheel Nederlandsch Indie, dan klimt de oplaag tot 15 000 a
20 000 exemplaren.
Op 1 January 1877 telde de catalogus van de aanwezige inlandsche
boekwerken (zonder van andere leermiddelen te spreken, waaronder
15 stellen schrijf- en teekenvoorbeelden), 133 nummers, over 10 talen
aldus verdeeld:

(1) 13 in 't Javaansch, 7 in 't Maleisch, 1 in 't Soendaasch, 1
an 't Madureesch, 2 in 't Makassaarsch en 1 in 't Battakseh.
(2) 2 in 't Javaansch (1 vervaardigd door den zendeling-leeraar
<C. POENSEN en 1 door een inlandselien schrijver ter algemeene
saeretarie), 2 in 't Maleisch (1 vervaardigd door den 2den onderwijzer aan de kweekschool te Probolinggo J . VAN DUYN en 1 dooide» gepensioneerden ambtenaar J. L. M A B T E N S ) , 1 in 't Makassaarjich (vervaardigd door den directeur der kweekschool te Makasser
dr. B. F . MATTHES) , en 1 in 't Battakseh (vervaardigd door den
zendeling-leeraar J. L . NOMMENSEN).

Deze vertalingen enz. waren vervaardigd door I Europeanen:
B B O U W E B , laatstelijk

Indie]

particuliere drukkerijen ingeroepen (5)i maar deze bleken
niel voldoende van materieel te zijn voorzien om met den
gewenaohten spoed bet verlangde af te leveren. Ten einde

ir» vertalingen, herzieningen of omwerkingen van reeda
vroeger verschenen werken (3), en 4 herdrukken, waarvoor
aavj de vervaardigers ifi' t geheel f W2ö als belooning werd
uitgekeerd. (Jn I87ó bereikten de beloonjngen een bedrag

(3)

[Nederl. (Oost-)

k r a c h t e n d e r l a n d s d r u k k e r i j t e voorzien , voor het d r u k k e n
en h e r d r u k k e n v a n i n l a n d s c h e schoolwerkjes de h u l ] ) v a n

Bovendien werd in Indie besloten t o t du u i t g a v e v a n n o g
2 4 a n d e r e leer- en leeshoeken voor d e n i n l a n d e r . Van d e b e doelde 2 5 (1) w e r k e n of w e r k j e s waren <i ooi\spronkelijke<2),

dr. J. J . VAN L I M B I ' E O

llfi

adjunct-inspecteur

van het inlandseh onderwijs, de (toenmalige) hoofdonderwijzer aan
de kweekschool te Fort de Koek D. GEBTH VAN W I J K en de (toenmalige) secretaris hij het departement der burgerlijke openbare werken A. F . VON DE W A I X , en door 8 inlanders, zijnde de regent
van Koedoe», de adjunct-translatenr (thans translateur) voor de

Mandhelingsch

Maleisch.
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l voor eerstbeginnenden. .
Leesboeken ' voor hen die reeds lezen
'
kunnen
Rekenboeken
Aardrijkskundige boeken
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Hieronder 1 werkje voor Malepers uitsluitend op Sumatra en 3 werkjes uitsluitend voor inlanders van Menado.
Hieronder 2 werkjes uitsluitend voor inlanders van Menado, de Molukken en Timor.
Hieronder 1 Maleische atlas.
hoogstens 1/4 in Latjjnsehe, ';„ in Arabische en s/„ in Javaansche
(5) In 1876 werden door particuliere drukkers (te Batavia,
karakters zjjn te leveren; echter kan het Gouvernement vorderen
Samarang en Makasser) ingevolge dergelijke ondcrhandsche besteldat alles in Javaansch karakter worde gedrukt.
lingen afgeleverd: 7 Maleische schoolboeken, 2 Javaansche en 1
Makassaarsch.
(7) Dit neemt niet weg dat zoowel te Bandong als te Magelang
(6) De aanneming werd gegund tegen den niet onvoordeeligen
bij het einde van den cursus 1875/76 door de schoolcommissie een
prjjs van f 0.04 per vel druks. Jaarlijks zullen minstens 300 000
aantal kweekelingen (respectievelijk 11 en 13) werden ontslagen,
vellen druks moeten worden geleverd, te verdeelen in boekdeelen
die geacht werden de vereischten te missen om tot goede ondervan minstens 2 vellen druks, met eene minimum oplaag van 7500
wijzers te kunnen worden gevormd. Onder laatstbedoeld getal waren
exemplaren voor elk werk. Van de jaariyksche hoeveelheid zal
er 2 wier gedragingen tot dit ontslag bijdroegen.
(a)
(4)
(c)
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kweekelingen eene inspannende studie, wordt gezegd tamelijk bevredigende resultaten op te leveren.

Het Buropeeach onderwijzend penonee] gerukte in den
aanvang rau 1877 voltallig door de benoeming van een
vijfden onderwijzer aan de lcweakaebool teMagelang. Aan
liet inlanJsuh uixjeerend personeel ontbrak in April jl. nog
alleen de leeraar voor 't Maleiacb te Probolinggo, daar'
die voor 't Javaanach In de eerste helft van lsJ6 werd
gevonden, en in de toen nog niet vervulde vacature van
inlandaoh leeraar ui 't Malei ach bij de kweekschool te Magelang

in M a a r t j l . is voorzien. Op proef is n a m e l i j k ,

als

waarnemend leeraar, opgetreden de lcweelteling die zich,
b l i j k e n s 't v o r i g v e r s l a g . op 's l a n d t kosten verder te Riouw
in 't Maleiacb b e k w a a m d e .
Hij d e o p e n i n g van den c u r s u s ]87<>/77 w a s bet a a n t a l

kweekelingen te bendong 94, te Magelang 92 en te Probolinggo i)7. welke cijfers in bet begin van 1877 klommen
tot 100, 100 en 90.
De school te Bandong, die in 1875 4 onderwijzers afgeworpen had , leverde er sedert nog 7 (waarvan 2 zonder
en 5 na afgelegd examen) (1). Van de school te Magelang',
bij welke in 187.") 2 onderwijzers beschikbaar waren gekomen , werden er sedert 4 verkregen (waarvan 2 zonder
en 2 na afgelegd examen). Van Probolinggo kunnen vooreerst nog geen.
lerwyzera worden verwacht (2).
In een voorstel om de kweekelingen, tijdens de groote
vacantie na het eindigen van den cursus , op 's lande kosten
een bezoek te doen afleggen ter plaatse waar zij t'huis
hoorden (even als voor de jongelingen uit de residentie
T i m o r . aan de kweekschool te Amboina geplaatst . bij
uitzondering tot nog toe is toegestaan), werd door de
Indische Regering niet getreden, eensdeels wegens de
daaraan verbonden groote kosten, en anderdeels omdat de
maatregel aan eene tijdige en geregelde terugkomst der
kweekelingen vóór de opening van een volgenden cursus
zou kunnen schaden.
Speciale scholen. De school te Depok (afdeeling Buitenzorg) telde op het einde van 1876 127 leerlingen, waarvan
79 jongens en 48 meisjes, tegen 122 (70 jongens en 4(5 meisjes) in 1875. De hoofdonderwijzer van die school wordt bijgestaan door twee hulponderwijzers en een kweekeling, welke
laatste de vroegen; hulponderwijzeres heeft vervangen. In
verband daarmede werd de met de Depoksche school in
betrekking staande particuliere bewaarschool (systeem
FRÖBEL) opgeheven.

(1) De kweekelingen die zonder examen tot onderwijzer werden
bevorderd, waren reeds op de kweekschool geplaatst vóór de invoering van het Koninklyk besluit dd. 3 Mei 1871 (Imliscli Staatsblad
n°. 104) , regelende de grondslagen van het inlandsch onderwijs.
(2) 4 der kweekelingen aldaar waren afkomstig van Bali. Deze
hebben de kweekschool verlaten, omdat zjj er niet meer landslieden
vonden, en ook omdat bat hun moeijeiyk viel het onderwijs te volgen.
Dat I Balische jongelingen, wier onderhoud liet Gouvernement
bekostigt, de inlandsehe school te Banjocwangi bezoeken, is reeds
gezegd op bladz. 39.
(3) Voorloopig kan echter reeds worden aangeteekend, dat het
aantal gouvernementsseholen gedurende 1876 klom van 104 tot 1M
(van welke 2G bestuurd werden door hulponderwijzers). By deze
opgaaf is niet gerekend op 2 scholen in Soerabaija (te Giïssce en
Sida(joe), welker oprigting reeds bevolen i s , maar die nog niet in
werking konden treden. Onder de 22 nieuwe gouvernementsseholen
in 1876 waren er 1 1 , die reeds als particuliere inrigtingen bestonden , maar nu door het Gouvernement overgenomen werden; zy
waren de navolgende: 3 in de Prcanger regentschappen (te Parigi,
Indihiang en Koppo), 1 in Samarang (te Oenarang), 1 in .Soerabaija
(te Modjosari; in 't vorig verslag ten onregte als eene nieuw op
te rigten school vermeld), en 6 in Bagelen (te Tjangkrep, LoanoWetSS , Kemiri, Poerwodadi, Premboon en Kedoeng-ïawoon). De
11 geheel nieuwe gouvernementsseholen in 1876 waren: 1 in Krawang (ta Dawoennl. 2 in Cheribon (te Loerahgoeng en Kwali),
3 in Soerabaya (te Djombang, Koetoredjo en Kedongpring) en 5 in
Probolinggo (te Dringoe, Gendeng, Klakah, Tongas en Paiton).

|Nederl. (Oost-) I n d i e ]

Volknchdcii.

Bene statistiek betreflende het gouverne-

rnents en p a r t i c u l i e r i n l a n d s c h onderwijs over h e t Jongst
verloopen jaar k a n ook d i t m a a l niet geleverd worden (3).
Men zal zich d u s tot b e t nieiledeeleu der voornaamste cijfers
Over bet j a a r 1875 b e p a l e n , m a a r eerst n o g QnVolflnBntoO-

Iceningen lal en voorafgaan,
In 't g e h e e l w a r e n er bij b e t eind van 1875

+

22 000

leerlingen op de bierbedoelde scholen (4). Hoewel nu dit
cijfer in verhouding tot de, bevolking van Java en Madura
niet groot kan genoemd worden, is het toch (in vergelijking met het cijfer van 1874) niet geheel onbevredigend,
daar het wijst op eene toeneming van het aantal leerlingen
in één jaar met Hh 2000.
Vele gouvernements-soholen zijn overbevolkt, hetgeen
op het schoolverzuim van invloed is, zoodat verscheidene
in twee op zich zelf staande scholen zouden belmoren gesplitst te worden, waarvan gebrek aan onderwijzers tot
nog toe echter terughoudt.
Het schoolonderwijs van meisjes heeft op Java nog weinig

te beduiden, daar de bevolking nog niet doordrongen is
van het nut van dit onderwijs. De meer beschaafde inlanders zullen daarin moeten voorgaan om langzamerhand bij
den minderen man navolging te vinden.
Het gehalte van het onderwijs is, vooral in scholen waar
onderwazen aan bet hoofd staan die van de kweekscholen
afkomstig zijn, belangrijk verbeterd; het machinaledoceeren
wordt van lieverlede door meer vormend onderwijs vervangen.
In de particuliere scholen was, door gemis aan voor hun
vak opgeleide meesters en door gebrek aan leermiddelen,
het onderwijs over het algemeen minder bevredigend.
Gedurende 1875 werd op Java en Madura aan schoolgelden ontvangen f 32 929 tegen f 29 060 in 1874. Onder
die sommen zijn ook begrepen de schoolgelden van de
speciale inrigting te Depok.
Als belooning voor de ijverige vervulling hunner betrekking werd aan een drietal onderwijzers (die bij de gouvernements inlandsehe scholen te Wonosobo en te Ambal
in Bagelen en te Poerbolingo in Banjoemas) het regt toegekend tot het voeren van den pajong en de verdere onderscheidingsteekenen voor den r a n g van mantri-besar
vastgesteld. De inlandsehe onderwijzer te Pamakassan op
Madura ontving de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten wegens zijne bemoeiingen ten gerieve van de
Maduresche taalstudie hier te lande (5) en ook ter zake zijner
langdurige en goede diensten bij het onderwijs.
Thans kan aan de hooger bedoelde statistiek over 1875
eene plaats gegeven worden:

In de eerste maanden van 1877 werd nog besloten tot de oprigting van 3 nieuwe gouvernementsseholen: 2 in Pasoeroean (te Karanglo en Penangoengan) en 1 in Banjoemas (te Madjenang), zoomede tot bet overnemen van 10 particuliere inrigtingen van onderwijs, als: 1 in Banjoemas (te Pasir), 4 in Bagelen (te Pitoeroeh,
Sapoeran, Goinbong en Kaliwiro), en eindelpk 5 in Madioen (te
Ardjowinangon, Koetoe, Poeloeng, Octcran en Bagi).
Subsidien op den voet der ordonnancien in Imlisvli Staatsblad 1874
n°. 99 en 1875 n°. 262 werden voor 1876 toegekend ten behoeve
van 78 particuliere scholen, van welke 62 reeds bestaande en 16
nog op te rigten. Bedoelde scholen waren over de verschillende gewesten verdeeld als volgt: Bantam 1 (reeds over 1875 gesubsidieerd),
Pekalongan 9 (idem). Japara 3 (voor 't eerst gesubsidieerd), Rem•bang 8 (2 bjj vernieuwing en 6 voor 'teerst gesubsidieerd), Soerabaya 5 (2 en 3 als boven), Probolinggo 1 (l>y vernieuwing gesubsidieerd), Banjoemas 2 (idem), Bagelen 32 (idem), Madioen 1 (idem),
en Kediri 16 (deze laatste moesten tHdnu 4t Ifrkririhni van het
subsidie — Indisch besluit dd. 28 September 1876 — nog opgerigt
worden). Van de sedert 1871 op anderen voet gesubsidieerde scholen
in de Preanger regentschappen (verg. het verslag van genoemd jaar,
bladz. 91) is in deze opgaven geen sprake.
4) Eene statistiek der scholen welke de inlander zelf heeft opgerigt (langgars, pesantrians, enz.) kan vooralsnog niet gegeven
worden. Het aantal bedraagt verscheidene duizenden.
(5) De heer V E E E D E (zie bladz. 120) ondervond
wyis hulp van hem.

namelijk

dik-
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AANTAK SCHOLEN.

AANTAL LEERLINGEN.

PARTICULIERE

(louverne-

GEWESTEN.

PARTICULIERE

Gouverne-
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ments

TOTAAL.

Gesubsi
scholen.
dieerde.

Niet
gesubsi
dieerde.

SCHOLEN.

inents
scholen.

Niet
gesubsi
dieerde.

Gesubsi
dieerde.

2

3

96

Batavia
Krawang

(«) 5

G

0/)43O

2

2

(h) 126

Preanger regentschappen

(») IS

47

1098

(«) 120
151

Bantam

M 32

2

45

966

W

87

(l)

52

Cheribon

5

2

7

880

Tagal

4

4

8

512

Pekalongan

2

9

2

13

283

446

Bamarang

6

1

1

8

(i) 1220

50

(»)

91

.lapara

4

»

3

7

580

»

(o)

77

Rembang

5

2

7

969

73

1

Soerabaij'a

4

3

9

651

120

(p) 416

Pasoeroean

3

3

419

Probolinggo

1

2

211

Bezoeki

3

3

187

Banjoewangi

1

1

94

Banjoemas.

.

.

.

.

.

Bagelen

25

il

2

1

14

1529

94

40

7

38

16

61

1481

2143

1244

4

530

»

99

(«) 4

Kadoe

119

1

1

»

1

1

2

183

108

11

2

14

1804

247

Kediri

6

4

10

1260

Ifadura

4

4

363

23G

14906

Djokjokarta

.

.

.

.

.

Soerakarta
Madioen

42

26

(g) 139

Totaal in 1873. .

104

• 1874. .

98

109

207

13269

6031

In 1875 meer . .

(d) 6

CO 23

29

163:

947

90

3988

2990

(a) Ongerekcnd de speciale school te Depok niet 76 jongens en 46 meisjes (in 1874 65 jongens en 46 meisjes).
(li) Met inbegrip van de externen-school by de Bandongsche kweekschool.
(e) De school te Magelang werd voorloopig als externen-school hij de kweekschool aldaar gebruikt.
(il) De nieuwe of op nieuwen voet geopende scholen waren die te .Singaparna en Parigi (Preanger regentschappen), Lassem (Remliang), Bondowosso (Bezoeki), Soeknradja (Banjoemas) en 1'oering (Bagelen), van welke de twee eerste en de twee laatst
genoemde vroeger gesubsidieerde particuliere scholen waren.
(e) Deze gesubsidieerde scholen genieten ondersteuning sedert 1871, als gevolg der bestuursreorganisatie in de Preanger regentschappen
(zie het verslag van 1871 , bladz. 91).
(/") Ongerekend de vermindering met 4 volgens noot </.
Onder welke 10 meisjes (in 1874 11 meisjes).
(m) Onder welke
2 meisjes (in 1874
2 meisjes)
'l

(0
(*)
(0
(r)

7
(» ■
1
■ )•
(•)
•
■
1
m
(a ■
■
•
(■ ■
»
■ )•
(•)
.
,
17
„
(„
„
13
„
?
>
(»
•
7
, ).
(p)
„
„
118
„
(,, „
130
„
5
> ( • • ' ■
)•
(?)
22
„
(„ ,
13
In 1874 beliep de vermeerdering (tegenover 1873) 2218 leerlingen (2060 voor de gouvernements- en 158 voor de particuliere
scholen); in 1873 (tegenover 1872) 1441 leerlingen (voor de gouvernementsscholen 1527 meer, tegen eene vermindering van 86
voor de particuliere scholen).
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Buiten bezittingen.

[Nederl. (Oost-) Indie.]
Op heide plaatsen hebben zich reeds een 12tal kweekelingen (allen gewezen leerlingen van de in 1872 opgeheven
speciale school te Tondano) met goed gevolg aan liet eind
examen onderworpen (7 in November 1876 te Tondano en 5 in
April 1H77 te Amboina). 2 kweekelingen van Port de Koek
legden, zoo als reedt op bladz. 1 13 ia gezegd, in 1870 voldoend
examen af voorden rang van onderwijzer 2de klasse.
In bet aigeloopen jaar werd, om de vroeger vermelde
reden (verg. het verslag van 1875, bladz. 112), aan de
VU Timer afkomstig* kweekelingen to Amboina weder
vergunning verleend gedurende de groote vacantie zich op
's lands kosten naar Koepang heen en terug te begeven ,
ten einde hunne familie te bezoeken.

A'wet'kscholen, Over liet algemeen Icon ook «Ie toestand
der Itweakeoholen in de buiteiibezittingen bevredigend wor
den genoemd. Sedert de aanstelling Hl «lulij 1870 van een
inlandsen onderwijzer tot. leeniar in ile Makassaarsche taal
ann de kweekschool te Makasser, is het doeeerend perso-

noel aan al de bierbedoelds vijf' Inrigtingen voltallig.
De lessen aan genoemde kweekschool, up 1 Juli] 187(1

geopend, werden aangevangen mat 37 kweekelingen, wmarran 17 die inlandseh onderwijzer, KI die inlandseli ainbtenaar (waaronder 3 internen) en 7 die tolk wilden worden.

In Februarij jl. telde de inrigting 33 lcweekelingen, waar
van voor elk der opgegeven bestemmingen respectievelijk
16, 11 en 6.

Sp-cinle srhol"ii.

De eenigo inrigting van dien aard in

de buitenbezittingen is de Ambonsche burgerschool, welke

Het getal lcweekelingen aan de overige vier kweek
scholen (te Fort de K o e k , Bandjerinasin , Tondano en
Amboina) (1) was voltallig, ofschoon men er niet in slaagde
om kweekelingen te bekomen uit al de gewesten of streken
waarop gerekend was. Daarentegen werd op de kweekschool
te Fort de Koek toegelaten een Balineesch jongeling, toon
van een te Padang geïnterneerden ■taatsbanneling van Bali.
Zoowel te Amboina als te Tondano is eene externenschool tot praktische vorming van de lcweekelingen der
hoogste klasse geopend.

in 1875 door 69 jongens en 27 meisjes wenl bezocht) lo
1873 (over 1874 zijn geene opgaven ontvangen) door 148
jongens en 28 meisjes.
Van het indertijd geopperd denkbeeld (zie het verslag
van 1869, bladz. 63) om de Amhonsche burgerschool op
te lossen in de exteniensohool, toe te voegen aan de onderwijzerskweeksohool ter plaatse, is onlangs afgezien, op
grond van do uiteenloopende bestemming der beide in
rigtingen.
Volksscholen. De volgende staat geeft een overzigt van
de scholen in de buitenbezittingen over 1875, voor zoover
daaromtrent opgaven zijn ontvangen.

(1) Die te Banujernia.iin riagteekent eerst van September 1875,
die te Tondano en te Amboina van April 1873 en November 1874.
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I
CTOUV'. van ( Padang-. Beneden! .
Sumatra's (
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. . . .

Benkoelen
Lampongscbe districten . . .
Palembang
Nias (Gouv'. van Sumatra's Westkust)
Tandjong Pinang (Kiouw)
. . . .
Banka
Billiton
„
( Wester-afdeeling
Uorneo j Z u i d e r . m Ooster-afdeeling .
Celebes j M e B
Sangir-eilanden
Talaut-eilanden
Ternate
Butjan
Ceram
Boeroe
Manipa
Boano
Amboina
Haroekoe
Saparoea
Noessalaut
Banda-eilanden
Aroë-eilanden
Zuidwester-eilanden
Timor
Rotti

Bavoe

.

6
10
14
7
1
1

13
14
7
1
1

3

9

3
12

13
26
7
1
1
2
1
1
7
1
9
2
164

166
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1
1
1
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1
1
0
1
8

/
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7
2

T

2

1
7
1
9

1
2
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14
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1
1
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1
1
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ö
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8
4
3
5
8
18
1

1
1
11
1
1
1
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o'
12
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4
3
5
8
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1

1
1
11
1
1
1
30
6
12
(i
4
3
5
8
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1
?
1

1
1
11
1
1
1

Flores
Bali
Totaal (behalve voorde eilanden
waarvan geene opgaven zijn
ontvangen)
6) 184 d) 187

149

13

151

V
12

197 r)192 381

2

30
6
12
6
4
3
5
8
30
1
f
1

997
1112
515
295
61
131

1874

34
48

36
50

58

»
»
138
33
404

74

»

247
102
60
»
79
1008 01864 12190
1200 g) 1081
'85
51
1126
66
60
106
250,
570
1163
562
90

1875.

393 14748

1875.

+ï

85
51
1126
60
60
106
2505
57(1
1153
562
90

50
64
929

62
25
105
2427
371
1117
423
87
VI

|

v

IS

1874.

1068
71 912
60 1061 i
1172
263 718!
778
»
30
295
73
112
51
38
131
58
38
38
36
34
50
48
»
245
168 212
33
28
28
673
./•) 426 506
79
60
9)12244 13798
14108
1266
1081 + ?

In 50
<>4
i)
k) 929
D 62
m) 25
•) 105
0) 2427
P) 371
01117
r) .423
•) 87
f

511 1) 519
2168 n)1766
f) 83

Totaal.

IK
246
285 w)

»

1

1
2
15

»

790
815
433
30
73
38

1875.

Particuliere
scholen.

'T'.i

97

14577 14219

z)

?
n i + i 519 4-v
2402
636 2947
83
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o) De ophaal' van 't vorig verslag behouden, ol'sehoon het juiste aantal scholen nicl bekend in. Van slechts 10 scholen z(jn opgaven ingekomen*
b) In 't vorig verslag is ten onregte het cijfer van 31 scholen genoemd.
<•) Hieronder thans ook BSgmpefl de 8 scholen op de Aroé'- en Zuidwester-eilanden, in 't vorig verslag niet medegerekend. Zie
overigens de voorgaande noot.
il) De vermeerdering betreft de scholen te Sidjoengdjoeng, Manindjoe en Matoea (alle in de Padangsche Bovenlanden); z(j waren tot
dusver bijzondere scholen; de laatste gesubsidieerd.
<0 Alleen de school te Menggala (l,aiiipougsehe districten) was gesubsidieerd ; de gesubsidieerde school te Indrapoera (Padangsche
Henedenlanden) was bjj het eind van 1X75 tijdelijk gesloten, bij gemis aan een onderwijzer. Drie bijzondere scholen werden in 1875
gouvemements-instellingen. (Zie de voorgaande rioot.)
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Onder welke 303 meisjes (in 1874 '253 meisjes).
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Do veranderingen die gedurende 1875 in liet cijfer der
■Obolen plaats vonden , waren de navolgende. In de Padang
sche Bovenlanden nam het getal gouvernementsscholen toe'
met de 3 overgenomen particuliere iurigtingen te Sidjoeng
djoeng, Manindjoe en Matoea, maar overigens onderging
bet gouvernementsonderwij.s in 1875 geene uitbreiding (1).
Het aantal particuliere scholen verminderde echter in ge
noemd jaar met 5. Wel kwamen er <> nieuwe bij (3 in
de Padangsche Bovenlanden: te Soepajang, Soengeilassi
en Hatahan; 1 in de Lampongschedistricten: teMenggala,
en 2 in Menado (de heropende negorijschool te Aloembi
en de zendingschool te Kinaleosan), maar daarentegen
werden er 3 , looala gezegd, door het Gouvernement overgenomen, en 8 gesloten, namelijk 2 in de Padangsche
Benedenlanden (te Indrapoera en te A.sssm Koembang), 5
in de residentie Tapanoli (alle zendingscholen), en 1 op
het eiland Rotti (de nogoi-ijsohool te Iiioek).
Suhsidie op den voet van Indisch Staatsblad 1874 n°. 9!)
genoten in 1875 aanvankelijk 3 particuliere scholen, alle
reeds hierboven genoemd, zijnde die te Matoea (Padangsche
Bovenlanden).'Indrapoera (Padangsche Benedenlanden) en
Menggala (Lampongaclie districten), doch bij bet eind van
liet jaar was alleen de'natste nog gesubsidieerd, daar die

te Matoea, zoo als gezegd, door het Gouvernement was

overgenomen, en die te Indrapoera tijdelijk was moeten
gesloten worden (2), omdat de opengevallen onderwijzersplaats niet dadelijk kon worden vervuld.
Ten aanzien van liet cijfer der leerlingen valt zoowel voor
de gouvernements-als voor de particuliere scholen, wat het
gezamenUjk bedrag betreft, eene kleine vermindering waar
te nemen', maar voor onderscheidene gewesten of gedeelten
van gewesten afzonderlijk getuigen de opgaven, vooral wat
de gouvernementsscholen aangaat, van eene niet onaanzien
lijke toeneming in het aantal scholieren , zooals bijv. voor het
gouvernement van Somatra's Westkust, de hoofdplaats
I'alembanyen voor de residentien Zuider- en Oosternfdeeling
van Burneo en Menado. Maar terwijl voor onderscheidene
andere plaatsen of eilanden het aantal leerlingen nagenoeg Op
gelijke hoogte bleef, wordt de straks bedoelde toeneming
overtroffen door de verminderingen welke hoofdzakelijk op
(1) In 187fi betrof de vermeerdering mede 3 gouvernementsBcholen: 1 te Padang (de tweede aldaar), 1 te Palenibang (idem)
en 1 te YVangil (Aroé-eilanden), welke laatste feitelijk reeds bestond,
ter vervanging van de geslotene te Meikor. Overigens werd in 1876
nog de oprigting bevolen van eene gouverneinentssehool te Ajjerliangies (Padangsche Benedenlanden), maar deze was bij bet eind van
't jaar nog niet geopend. De 3 , tot welker oprigting in het Inopcnde
jaar reeds besloten is, zjjn die te Loeboe-Bassong (1'adangsche Bene
denlanden), Batang-Taro (Tapanoeli) en Goenoeng-Sitoli (Nias).
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Onder welke 510 meisjes (in 1874 536 meisjes).
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Rotti, de Sangir- en Talaut-eilanden (3) en op onderscheidene
scholen in de residentie Amboina voorkwamen. In laatstgenield gewest werden namelijk weder verscheidene leerlin
gen wegens aanhoudend moedwillig schoolverzuim van de
schoollijsten afgevoerd; terwijl voor Rotti de reden gelegen
is in vernieuwde verhuizingen der ouders naar negorijen
waar geene scholen worden aangetroffen.
De (i in het overzigt vermelde particuliere scholen op
Btlliton zijn in 187(i gesloten, omdat de bevolking daarvoor
geen geld meer over had , ook niet toen het Gouvernement
zich bereid verklaarde daarvoor een subsidie bij te dragen.
De overneming der scholen door het Gouvernement was
niet mogelijk wegens gemis aan geschikte onderwijzers.
Zoowel op Tiinor als te Telok Betong (Lampongsche
districten) genieten eenige inlandsche onderwijzersonderrigt
van de aldaar geplaatste Kuropesche hoofdonderwijzers
aan de openbare lagere scholen.
In April 1876 werden de scholen op de Aroi'-eilanden
en 3 van de 5 op de Zuidwester-eilanden door den betrok
ken adjunct-inspecteur bezocht, nadat eenige daarvan, een
halfjaar te voren , ook van den controleur ter beschikking
van den resident van Amboina een bezoek hadden gehad.
Het onderwijs liet nog veel te wenschen over; doch de
scholen zijn dadelijk van een goeden voorraad leermiddelen
en sommige van nieuw meubilair voorzien (verg. bladz. 29
en 30). Wegens den vrij algemeenen tegenzin, die bij bet
inlandsen onderwijzers personeel bestond tegen eene plaat
sing op de genoemde eilanden , scheen het noodig den
overgang der .Viiartseenigszins aanlokkelijker te maken. Bij
wijze van voorbxmigen maatregel is nu aan eene plaatsing

bij eene der openbare Kholen op de bedeelde standplaatsen,

behalve eene gratificatie voor uitrusting, het regt verbon
den om na twee, hoogstens drie jaren te worden afgelost.
Voor de meesters op de Aroë-eilanden heeft zoodanige af
lossing jilaats gehad in Maart jl. (verg. bladz. 29 noot).
Gedurende 1875 werd inde buitenbezittingen aan school
gelden ontvangen f 0583,82 , tegen f 4417,ü8s in 1874.
Onder deze sommen zijn ook begrepen de schoolgelden
van de Amlionsche burgerschool.

(2) In 1876 werd geene andere school dan die te Menggala gesub
sidieerd; in 1877, voor zooveel reeds blijkt, behalve deze, ook
weder de heropende school te Indrapoera.
(3) De voorgenomen schoolinspectie op deze afgelegen eilanden
is tot nog toe — zoo als reeds op bladz. ->5 gezegd — bjj ontsten
tenis eener goede reisgelegenheid, achterwege moeten blijven.
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11.

KllNHTKN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1.

Taalstudie.

In hst vorig; verslag werd reedi mei eau anke] woord
1

vernield, dut de Regering niet bet Indisch Bestuur in overleg was getreden over de voorziening in de bestaande behoefte aan wetenschappelijk gevormde taalkundigtin in
India. Dit overleg heeft voorloopig de overtuiging gevestigd , dat langs tweeerlei weg in de ontstane Behoefte ia]
zijn te voorzien. In de eerste plaats zal het noodig zijn om
een zeker aantal tolken en translateurs voor de inlandsclie
talen in dienst to stellen, die VOOref eene wetensehappelij ke
opleiding zouden moeten genieten , in den geest zoo als
thans met de tolken voor do Cblnésehe t.ial geschiedt. Tot
verdere, bereiking van het voorgestelde doel komt het wenschelijk voor om eenige degelijk gevormde Oostersche taalgeleerden , op nader vast te stellen voorwaarden, aan den
Indischen dienst te verbinden. De wijze, waarop aan heide
denkbeelden uitvoering zal worden gegeven, maakt nog
een onderwerp van behandeling in Nederland en in Indio
uit. Intusschen wenscht de Regering de door het overlijden
van dr. A. B. COHEN STÜAHT opengevallen plaats reeds
dadelijk weder te vervullen, waarvoor in Indie een geschikt
persoon is aangetroffen.
De beoefening der Indische talen zal overigens worden
bevorderd door de toepassing van het beginsel (verg.
bladz. 60 van het vorig en bladz. 66 van dit verslag) om
voor eene benoeming tot regtskundig voorzitter van een
landraad of tot omgaand regter bij voorkeur die regterlijke
ambteuaren in aanmerking te brengen, die waarborgen
aanbieden van te zullen regtspreken met voldoende kennis
van de landstaal. Bovendien is het denkbeeld in overweg i n g genomen om de ambtenaren bij het binnenlandse!)
bestuur zooveel mogelijk hunne ambtelijke loopbaan te
doen vervolgen in hetzelfde taalgebied, en om grondige
kennis van de taal in de landstreek, waar do ambtenaar
geroepen wordt bestuur of controle uit te oefenen, tot
eene voorname aanbeveling voor benoeming of bevordering
te maken.
De overweging der vraag (zie vorig verslag bladz. 109),
in hoe ver gevolg zou zijn te geven aan de voorstellen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam,
betreffende het verzamelen van handschriften ,—inzonderheid wajang-teksten , — heeft de Indische Regering geleid
tot het besluit dat het opzettelijk belasten van een ambtenaar met liet bijeenbrengen van handschriften, zoo als door
de Akademie werd verlangd, overbodig moest geacht worden met het oog op de zeer aanzienlijke hoeveelheid manuscripten , reeds bij het Bataviaasch Genootschap van kunsten
en wetenschappen aanwezig, waarvan afschriften voor de
Akademie zouden kunnen genomen worden. Overeenkomstig het advies der Indische Regering is thans aan de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen aangeboden oin
haar voor 's lands rekening afschriften te bezorgen van de
bij het Bataviaasch Genootschap berustende handschriften ,
welke hier te lande gewenscht worden.
Omtrent de verschillende talen in het bijzonder kan het
volgende worden medegedeeld.
Jataansch.
De ambtenaar J. A. WILKENS g i n g voort
met de zamenstelling van zijn verklarend en omschrijvend
Javaansch-Nederlandsch woordenboek.
Het Kawi-Javaansch woordenboek van wijlen (,'. F. W I N TER werd in November 187(5 ter perse gelegd en zal waarschijnlijk 30 vel druks in groot octavo beslaan. Hét z a l ,
zoo als in 't verslag van 1875, bladz. 115, is vermeld , in het
licht verschijnen met eenige aanteekeningen van den ambtenaar voor de beoefening van inlandsche tillen dr. H.
NEUBRONNER VAN DER T U U K , die zicli met de correctie van

het woordenboek heeft belast.
De hier te lande reeds sedert eenige jaren ondernomen
nieuwe, vermeerderde uitgaaf van het Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek van wijlen J. F. C. GHRICKE (zie
o. a. het verslag van 1871, bladz. 95) zag in 1876, door de verschijning van de 6de en 7de aflevering, volledig het licht.
Door* de Indische Regering is het voorstel gedaan om
eene verzameling Javaansche handschriften, bijeengebragt
door den heer A. L. C H . TK MKCHELEN , tijdelijk leeraar bij

[Nederl. (Oost-) Indie..]

de afdeellng Indische taal-, land-en volkenkunde aanhef
gymnasium Willem UI te Batavia, In één bundel vereeniffd te doen lithograf'eren en uitgeven, daar zij meent
dat hierdoor zoowel in India als in Nederland de studie

van de Javaansche taal zeer zou worden gebaat. De instelling voor Indisch onderwijs te Delft heeft zich, op het
daartoe gedane verzoek, bereid verklaard om het toezigt
te houden op de uitvoering van dit werk. Aanvankelijk is
besloten om van deze handschriften 1500 afdrukken te doen
maken, waarvan een gedeelte Ook bij het onderwijs in de
Javaansche taal te Leiden en te Helft zal kunnen gebruikt

worden.
Omtrent eene voortzetting der correctie van de vertaling
van het handschrift van Dien NlOORO, welk werk tijdelijk
is gestaakt door het overlijden van dr. ('OIIK.N STUAKT, is
no^r geene beslissing genomen. Aangezien het manuscript
bij nader onderzoek gebleken is weinig letterkundige en
historische waarde te bezitten, heeft de Indische Begering
afgezien van het voornemen om de vertaling in druk uit
te geven, doch stelde zij zich voor eenige afschriften daarvan te doen nemen. Het oorspronkelijk manuscript is aan
de erfgenamen van DIPO NBQOBO op hun verlangen teruggegeven.
Maleisch. Van het Maleisch-Nederlandsch woordenboek ,
oorspronkelijk bewerkt door wijlen den ambtenaar H. VOH
DB WALL en herzien door dr. II. NEIHUONNEH VAN DKR TUUK,
waren op het einde van 1870 ter landsdrukkerij te Batavia
afgedrukt 28 vellen. Het eerste deel van dit w e r k , bevattende de drie eerste letters van het alphabet, zal alsnu weldra het licht zien; reeds is bepaald dat het bij
genoemde inrigting verkrijgbaar zal worden gesteld tegen
f 2 per exemplaar.
Ken der ambtenaren van het departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid (VAS DIAS) , die bij de uitgave
van het woordenboek is behulpzaam geweest, zal ter beschikking gesteld worden van den civielen en militairen
bevelhebber te Atjeh , in het bijzonder voor de correspondentie in de Maleische en de beoefening der Atjehsche taal.
Soendaasch. Het door den ambtenaar H. J . OOSTING in
de eerste plaats in bewerking genomen Soendaasch-Nederlandsch woordenboek was bij het einde van 1870 nagenoeg
voltooid. De hoogleeraren aan de instellingen voor Indisch
onderwijs te Leiden en te Delft, die door eene uit Indie
gezonden proef in de gelegenheid gesteld werden over de
wijze van bewerking hun gevoelen te doen kennen , spraken
daarover een g u n s t i g oordeel uit, en het woordenboek zal
dan ook worden gedrukt. De Indische Regering wenschte
dit hier te lande te doen geschieden onder toezigt van den
heer OOSTING , die daarvoor zou overkomen en dan tevens
partij zou kunnen trekken van de voorlichting van de
hoogleeraren KERN en PIJNAPPEL , ook voor de bewerking
van eene beknopte Boendasche grammatica. Tegen dit voorstel is echter dezerzijds bezwaar g e m a a k t , aangezien liet
niet raadzaam voorkwam om het reeds geringe aantal taalkundigen in Indie nog te verminderen , én de noodzakelijkheid , om het woordenboek in Nederland te doen uitgeven , niet voldoende scheen aangetoond.
Van de benoeming van den iniandschen adjunct-translateur voor de Soendasche taal tot translateur, alsmede
van de aanstelling van nog een inlander tot élève-tolk voor
gemelde t a a l , is reeds op bladz. 77 melding gemaakt.
Madureesch.
Ten gevolge van de bemoeijingen van den
resident van Madura zijn eenige afschriften ontvangen van
registers, het vorstenbestuur van Sumanap betreffende,en
van andere Maduresche handschriften , welke stukken ter
beschikking zijn gesteld van de rijksinstelling voor Indisch
onderwijs te Leiden.
Van de door den heer A. O. V B K I D I , privaat docent bij
genoemde instelling, bewerkte handleiding tot de beoefening der Maduresche taal , zijn in het afgeloopen jaar
25 exemplaren naar Indie gezonden , waarvan er 10 aan
de kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Probolinggo zijn verstrekt, om te beproeven of dat werk bij
die inrigting kan worden benuttigd.
Baliueesch.

Aangaande de werkzaamheden van dr. H.
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op Buli kun naar bet vorig

verslag (blad/.. 109) verwezen worden. Kene som van f 100
's inaands is te lijnflT beschikking gesteld om voor da pers
afschriften te kunnen doen nemen van de door b e n verzamelde bouwetoflen voor een Kawi-Balineeeoh woordenboek.
Anil /■• talen. Met het afwerken en drukken van het
.Japanseli-Xederlaiidsch-Kngelsch woordenboek van den
hoogleeraar dr. J . J. HOKKMANN te Leiden wordt geregeld
voortgegaan. De heer L. SlBBUBOT (onlangs aangesteld tot
conservator bij 's Rijks Ethnogratisch museum te Leiden) is
met het toezigt op de uitgave belast. Door tussehenkomst
van den Nederlandschen Minister-resident in Japan kwam
de Regering in het bezit van eenige afleveringen van een
door het Japansch Gouvernement uitgegeven woordenboek ,
getiteld » G o - i ' ' , woarran bij de eindbewerking van dr.
HOKI'MANN'S woordenboek met vrucht kan wordeu gebruik
gemaakt.
§ 2.

Oudheidkunde.

Natuurwetenschappen.

Magnetische en meteorologische waarnemingen.
De uurwaarnemingen van den barometerstand, van de temperat u u r en den vochtigbeidstoestand der lucht, en van den
regen werden aan het observatorium te Batavia onafgebroken voortgezet (1).
Het tweede deel van het w e r k , bevattende de waarnemingen van het observatorium (zie vorig verslag, bladz. 110),
kwam in het afgeloopen jaar van de pers. In dit deel zijn
de waarnemingen van 1869 tot 1872 opgenomen.
Het gebouw voor het nieuwe observatorium kwam gereed , en de benoemde onderdirecteur dr. J. I'. VAN DER STOK
i s , na vooraf n o g eenige meteorologische inrigtingen in
Frankrijk, België en Engeland te hebben bezocht, in het
begin dezes jaars naar Indie vertrokken.
Nu het observatorium behoorlijk is ingerigt om als eene
centrale instelling voor meteorologie dienst te doen, en dus
voor de geregelde bewerking eu openbaarmaking van alle
op dit gebied te verzamelen gegevens kan worden zorg
g e d r a g e n , schijnt de tijd gekomen om een stelsel van
regenwaarnemingen in geheel Nederlandsch Indie te organiseeren op zoodanigen voet, dat daarvan zoowel voor
de praktijk als voor de wetenschap belangrijke uitkomsten
kunnen worden verwacht. Om juiste inzigten te verschaffen
ten aanzien van de verdeeling van den regen over den
Archipel , moeten de waarnemingen vooral onafgebroken
(1) In de twee eerste maanden van 1870 viel er bijzonder veel
regen , namelijk 463 in. M. meer dan gemiddeld in de laatste twaalf
jaren (18G4—1875); in de overige maanden waren de verschijnselen
van den regen vrjj normaal; de hoeveelheid regen over het geheele
jaar bedroeg f>16 in. M. meer dan de gemiddelde over de laatste
twaalf jaren (2058 m. M.).
De temperatuur week in 1876 over het algemeen niet veel af van
de gemiddelde over de laatste jaren.

R.jhlaJ vau de Nederlandache Staatscourant

groot aantal plaatsen worden gedaan (2).
bestaat om die zeer gemakkelijk te wrrigten
op te dragen aan de over meer dan een
in den Archipel verspreide civiele en niili-

inire geneeaheeren, die uit alanda kas eene bezoldiging
of vaste toelage ontvangen. Reeds worden de benoodigde
n g e n m e t e n hier te lande vervaardigd, naar een door den
directeur van bet observatorium opgemaakt model. Benige
dier toeetallen zullen ook ten gebruike worden gegeven
aan particulieren die genegen zijn waarnemingen te doen
en deze aan het observatorium mede te deelen. Inmiddels
houdt men zich in Indie onledig met het ontwerpen eener
instructie voor de waarnemers. Men stelt zich voor de
uitkomsten der waarnemingen geregeld in 't licht te geven ,
zoowel in maandelijksche overzigten , vooral bestemd tot
spoedige verspreiding ouder de waarnemers, als ook in
jaarlijksche bundels, meer bepaaldelijk bestemd om de
verkregen uitkomsten ook buiten Nederlandsch Indie ljekend te doen worden.
Dr. B. VAN RIJCKEVORSEL , van wiens wetenschappelijke

Met de archeologische opgravingen van de tempelruines
op het Difingplateau (aan de grens der residentien Banjoemas en Hagelen) werd voortgegaan; in de twee laatste
jaren zijn 12 fundamenten, uiterlijk van weinig aanbelang,
aan het licht gebragt.
In den aanvang van dit jaar werd, op voorstel vanden
directeur van 's Rijks museum van oudheden te Leiden,
de tussehenkomst van het Indisch Bestuur ingeroepen tot
het erlangen, zoo mogelijk, van uaausvkeurige afteakeningen (afdruksels in papier maché) van eenige in steen
gebeitelde Kawi-opschriften, op Sumatra voorkomende. Het
Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen,
dat in 1875 dergelijke afdrukken van de bedoelde inscriptien
(van Batoe Beragoeng en Pager Roejoeng in het voormalige
rijk van Menangkahau) had doen nemen, heeft zich bereid
verklaard deze facsimile's aan het genoemde Rijksmuseum
af te staan, waar zij dientengevolge weldra kunnen worden
te gemoet gezien.
Het toezigt op de Javasche oudheden(buiten de V o n t e n landen), dat bij een gouvernementsbesluit van 9 Julij 1870,
n°. 3 4 , aan de residenten is opgedragen, moet n o g te
wenschen overlaten, hoewel de Regering zich bij genoemd
besluit bereid heeft verklaard om de uitgaven, aan het
toezigt verbonden, teu laste van den lande te brengen.
§ 3.

en oj) een zeer
Het voornemen
waarnemingen
lOOtal plaatsen

1877 — 1878.

werkzaamheden op eigen kosten reeds in vorige verslagen
werd melding gemaakt, heeft in het afgeloopen jaar tot het
doen van magnetische waarnemingen eenereis ondernomen
van Benkoelen over land naar Palemhang en van daar verder
de Oganrivier op tot Batoe Radja. Hij is daarbij op zijn verzoek vergezeld geworden door een gouvernements-ambtenaar . die hem behulpzaam was in het bepalen der geografische lengte en breedte van verschillende plaatsen , en hij

heeft op zich genomen om op de te bepalen punten merkteekeiien aan te brengen v;;n duurzamen aard, en om
nopens hetgeen tot dat einde door hem was verrigt, bij
terugkomst te Batavia re rapporteeren. Bedoeld rapport is in
het laatst van 1876 aan de Indische Regering ingediend (3).
Van Palembang heeft dr. VAN- RIJCKEVORSEL zich tot het doen
van magnetische waarnemingen begeven naar Muntok,
Riouw, Singapore en Sera w a k , van daar, over Singapore,
langs de westkust van Malakka naar Penang, vervolgens
naar Atjeh, Pedir, Edi en terug naar Atjeh, en van daar
naar P a d a n g , de Padangsche Bovenlanden en langs de
westkust van Sumatra naar Singkel. Onlangs is hij in Nederland teruggekeerd.
lchthyologi". Sedert het vorig verslag zagen weder drie
afdeelingen (31—33) van dr. BLEEKER'S » Atlas Ichthyolog i q u e " het licht.
Natuurkundige
en geografische onderzoekingen. De aan
deu inspecteur-honorair van cultures TEYSMANN opgedragen wetenschappelijke reis door de Molukken, waarvan
melding is gemaakt op bladz. 110 van het vorig verslag,
is naar wensch ten uitvoer g e b r a g t , en de door hem bijeengebragte voorwerpen uit het dierenrijk zijn naar 's Rijks
museum vau natuurlijke historie te Leiden opgezonden.
Voor de volgende reis van den heer TEYSMANN werd gekozen het gouvernement van Celebes en onderhoorighedeu.
Hier te lande begint zich meer en meer het verlangen
te openbaren naar natuurkundige onderzoekingen in den
Indischen Archipel, en het schijnt dat het particulier initiatief zich te dien aanzien van lieverlede krachtiger zal
doen gelden. W e l is waar heeft zich , na dr. VAN RIJCKEVORSEL (zie hierboven), n o g geen Nederlander, tot het doen
(2) Hetgeen tot nog toe in Indie voor de kennis der regenversehynselen is verrigt, wordt gezegd slechts voor een klein gedeelte
waarde te hebben. Onder de meteorologische waarnemingen door
de officieren van gezondheid in vroeger t(jd gedaan (verg. het
verslag van 1868, bladz. 82) komen, ten minste voor zoover zjj gepubliceerd zjjn, slechts van twee plaatsen (Buitenzorg en Padang)
regenwaarnemingen voor. l>e waarnemingen te lmiteiizmg zijn gedurende twaalf jaren voortgezet, terwjjl de serie van Padang slechts
vjjf jaren omvat. Op eenige andere plaatsen is door de officieren
van gezondheid aanteekening gehouden van het annt:il regendagen,
maar deze waarnemingen hebben alleen waarde vonr de kennisvan
het'klimaat op de waarnemingsplaats; in de prakt jjk vinden zij
nagenoeg geene toepassing. Op het observatorium te liatavia zijn
gedurende de laatste dertien jaren onafgebroken
regenwaarnemingen gedaan. Verder hebben op enkele punten, o. a. langs den
spoorweg Samarang-Vorstenlanden, dergelijke waarnemingen door
particulieren plaats gehad, maar deze zijn in den regel niet lang
genoeg achtereen voortgezet om voor de praktijk werkelijke waarde
te hebben; daartoe kunnen eigenlijk alleen d'.enen de gegevens te
Huitenzorg en te Batavia verzameld.
(3) De plaatsen waarvan de lengte en breedte op deze reis bepaald werden, zijn opgenoemd in de bijlage T vin den Indischen
Regeringsalmanak voor 1877.
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van wetenschappelijke nasporingen geheel voor eigen reke
ning naftr lnlie begeven; wel Li «raar zijn ook IIO^- niet,
op net voorla* M v u andere landen, exploratietogten onder*
nomen . uitsluitend of grootendeels op kosten van genoot*
schappen, «11»<i 1- bijdragen van bUznndere penonen onder■teuuu; uiaar men verwacht op dit gebied toch niet meer
all"* van liet Gouvernement alléén. Bet Aardrijkskundig
Genootschap U in de betere rigting voorgegaan , door het
plan te ontwerpen voor eene wetenschappelijke expeditie
naar Centranl-Sumatra, waarover straks meer. De Nederlandacbe Maatschappij tot bevordering van nijverheid schijnt,
ook natuurkundige ondenoekingen te willen aanmoedigen j
maar hare plaimen zijn nog niet genoeg gerijpt om daarvan
hier meer dan ter loopa gewag te maken. Ynn de zijde
der Regering n haar bet vooruitziet op eenigen steun niet
ontzegd. maar met het door de Maatschappij geopperde
denkbeeld om aan de door lmnr uit te Benden jongelieden
het vooruitxigt te openen op eene aanstelling in eland*
dienst, beefl üe Regering zich niet ingenomen betoond (1).
Onlange ia de Regering ook betrokken in een plan om een
onderzoek in te stellen naar de voortbrengselen van de
zee en van den zeebodem in sommige gedeelten van den
Indiachen Archipel, waartoe de tijdelijke beschikking over
een gouvernements-stoomschip werd verlangd. Of deze hulp
kan verleend worden, zal uit den aard der zaak slechts
in Tndie zijn uit te maken.

[Ncderl. (Oost*)

Indic]

welke hij wilde afzakken OU da Batang Hari- en vervolgens
de Djambi-rivier te bereiken. Den wan April trok hij
de Soengei Rkoef over, een zijtak van de Batang Saugier
en de grens tusschen ons gebied en het onafhankelijke
landschap Soengei Koenjiet. Gedurende acht dagen vervolgde
hij zijn marsen door de zoogenaamde Raniau Batang H a r i ,
en wel door de landschappen Soengei Koenjiet, Indamar,
Tandjoeng Alamen Rantau Ikir dan SirihSakapoer, voor
afgegaan door een Maleijer die zijne komst aankondigde en
kleine geschenken voor hem aan de radja's aanbood, en bij
zijn vertrek uit elk landschap weder eeuige geschenken
achterlatende. De togt was niet zonder gevaar, daar van
Soengei Koenjiet af eene bende kwaadwilligen er op uit
was den Nederlandschen reiziger te overvallen en te herooven. Hij werd evenwel door de radja's behoorlijk b e 
schermd, en bereikte zonder ongevallen Rantau I k i r , waar
de Djoedjoehan' voor praauwen bevaarbaar wordt. De van
Soengei Pag.ie medegenomen koelies weigerden hier, uit
vrees, de reis ver Ier te vervolgen, en de lieer SCHOUW
SANTVOOKT liet hen met RADJA DI SE.UHAH. die steeds de

beste diensten had bewezen (2), maar gedurende den togt
al langer hoe meer in een gedrukten gemoedstoestand ge
raakt was en tegen de voortzetting daarvan opzag, naar
hun land terugkeeren. Diens broeder, een hadji, bleef den
reiziger echter vergezellen; zoo ook een ander Mal eijer van
de Padangsche Bovenlanden (KATIP SAMPO.NO) met twee
volgelingen. In gezelschap van dezen en met zijn eigen
Het straks bedoelde plan van liet Aardrijkskundig Genoot
inlandschen bediende zakte n u de heer SCHOUW SANTVOOKT,
schap, waarvan in bet vorig verslag op bladz. 13 en 113
na te Rantau Ikir een inlandsch vaartuig en eenige roeijers
sprake w a s . i s , overeenkomstig het advies der Indische
verkregen te hebben, den 12den April de Djoedjoehan af,
Regering', eenigszins beperkt, vóórdat met de uitvoering
bereikte den volgenden dag de Batang Hari, en kwam den
een aanvang werd gemaakt. Van onderzoekingen in liet
lHden te Djambi aan. Op de uitnoodiging van den resident
landschap K irintji werd namelijk voor'shands afgezien ,
van Paleinbang had de sultan van Djambi een vertrouwd
omdat het, met het oog op den achterdochtigen aard der
inlandsch hoofd niet eene praauvv de rivier opgezonden om
bewoners, te vreezen scheen dat daaruit verwikkelingen
den luitenant ter zee te ontmoeten, maar die ontmoeting
zouden kunnen voortvloeijen. Alleen de Djanihi-rivier met
vond geen plaats, daar de praauw post gevat had boven
hare in de Padangsche Bovenlanden ontspringende takken
het punt waar de Djoedjoehan in de Batang Hari valt.
en de omliggende landstreken (van Sidjoendjoeng tot aan
Van Djambi reisde de heer SCHOUW SANTVOOKT verder over
d°, grens van Korintji en verder Kantau di Baroe, Pangland naar Palembang, om zich vervolgens naar Batavia
kalan Djambi, Serampei, Soengei T e n a n g , Asseien Limoen)
te begeven, ten einde alles voor zijn eigenlijken opnemingszouden dus worden onderzocht. Het aldus beperkte plan
togt gereed te maken.
is tot uitvoering gekomen . nadat alle geldelijke en andere
h u l p . welke van de Regering gevraagd was (zie bladz. II!3
Inmiddels hadden ooi: de heeren VAN HASSELT, VETH
Aan het vorig verslag), aan het Genootschap was toegezegd .
en SNEI.I.EMAN in de Padangsche Bovenlanden hunne werk
met dier. verstande nogtans d a t . in stede van een onder
zaamheden aangevangen, ü e eerste berigtendienaangaande
wijzer bij de kweekschool te Fort de Koek. een controleur
vindt men in een Bijvoegsel tot het Tijdschrift van het Aard
lste klasse (door een verlof uit 'slands dienst) in de ge
rijkskundig Genootschap, waarin ook het eerste (voorloopig)
legenheid werd gesteld om aan de wetenschappelijke
rapport van den heer SCHOUW SANTVOOKT is opgenomen.
expeditie deel te nemen. Van wege het Genootschap werd
Terwijl alzoo op Sumatra wetenschappelijke onderzoe
de luitenant ter zee J. SCHOUW SANTVOOKT met het rivier
kingen werden ingesteld door Nederlanders. werd het
onderzoek belast, terwijl de leiding der onderzoekingen te
oostelijk gedeelte van den Indiachen Archipel met een
land. welke in het zuidoostelijk gedeelte der Padangsche
gelijksoortig doel door vreemdelingen bereisd.
Bovenlanden zouden beginnen, werd opgedragen aan den
Op blz. 30 is reeds gemeld, dat drie natuurvorschers
controleur A. L. VAN HASPELT, in wiens gezelschap de
(twee Franachen en een Amerikaan) zich in Januari) jl.
heeren I). I). VETH en J. F . SNEI.I.EMAN de gewenschte
van Ternate naar het westelijk gedeelte van Nieuw-Guinea
natuurkundige nasporingen zouden verrigten.
hebben begeven, en op blz. 2 is reeds g e w a g gemaakt
van de reis door een Franschen natuurkundige ondernomen
De heeren SCHOUW SANTVOOKT , V E T H en SNEI.LE.UAN
naar Celebes. Deze laatste, de heer D. E. DE LA SAVIkwamen in Februarij jl. uit Nederland te Padang aan ,
NIKKE, wenschte, nadat hij zich geruimen tijd in de Mina
en reeds spoedig rijpte bij den eerstgenoemde het voor
h a a n had opgehouden, over land van Tontoli via Sidemïng
nemen o m , vóórdat hij i van Djambi u i t , het rivieronderzoek
naar Makasser te gaan. Vermits deze reis echter door den
met de te zijner beschikking gestelde stoom barkas a a n 
gouverneur van ('elebes en door den resident van Menado
ving, te water van de Padangsche Bovenlanden uit met
te gevaarlijk werd geacht, kon hem daartoe geen verlof
een inlandsen vaartuig naar Djambi af te zakken , ten einde
worden verleend, maar werd hem aangeraden zich over
zich aan de hoofden en bevolking bekend te m a k e n , en
zee naar Makasser te begeven, alwaar hem door g e 
deze eenigszins voor te bereiden op het voor hen vreemde
noemden gouverneur de gelegenheid jzou gegeven worden
verschijnsel dat een Europeaan opnemingen in bun land
die plaatsen te bezoeken, waar hij zich aan botanische
kwam doen Op zijn verzoek werd hem een in de grens
onderzoekingen kon wijden zonder gevaar voor hotsingen
landen bekend en geëerbiedigd larashoofd uit de P a 
met de bevolking, waardoor ook het bestuur in moeijelijkdangsche Bovenlanden, RADJA DI SEMIIAH , toegevoegd,
heden zou geraken.
en in het gezelschap van dezen en van een paar andere
Maleijers ondernam nu de luitenant ter zee, ongewapend,
's Lands plautentuin te Buiteiuorg. Voor deze inrigting
de vlugtige reis dwars door Sumatra, die tevens als verwas het afgeloopen jaar bijzonder belangrijk, omdat de
kennmgstogt zou gelden. Den 29sten Maart vertrok hij
beide maatregelen tot stand kwamen, waarvan in het
van Moeara Laboe (vallei van Soengei Pagoej over land
vorig verslag reeds sprake w a s , namelijk de oprigting van
door de XII Kotta in de rigting van de rivier Djoedjoehan ,
eene landbouwschool en de toevoeging van een afzonder
lijken cultuurtuin aan den plantentuin.
De inrigting van den cultuurtuin op het nieuwe terrein
(1) In gelij'Kcn geest is geantwoord op een verzoek van de Ncderte Tjikemah vorderde veel tijd en arbeid voor het opruimen
landsohe Entómologische vereeniging te Leiden, daartoe strekkende
dat liet Gouvernement een deskundige zou belasten niet een onder
zoek naar de gelede dieren in het zuidoostelijk gedeelte van Java
(2) Hem is daarvoor door de Indische Regering de zilveren
of in de omstreken van Bandjennasin.
medaille voor burgerlijke verdiensten geschonken.
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van hoornen , liet maken van waffel] en liet gedeeltelijk
herstellen 'Ier waterleidingen, het houwen der noodde

woningen voor arbeiden, enz. Het terrein wordt voor de i
proeven in stukken van ' / . e n V4 houw verdeeld; ongeveer
'20 bouws wei'lei) in 1870 ontgonnen en beplant, BH
daarhij werden met goed gevolg Europesche ploegen en

eggen en eene kleine zaaimachine beprcefd. Hoewel men
aanvankelijk mncijelijkheden

ondervond, van de zijde van

het inlandich personeel, werden rleze echter voor een groot
.ietl overwonnen. De cultuurplanten uit den plantentuin
konden nu naar Tjikemah worden overgebrsgt , en daardoor werd te Buiten» rg meer ruimte verkregen voor de

botanische afdeeling, die dagelijks uitbreiding ondergaat,
ook ten gevolge van de geschenken, die zoowel uit den
Indiachen archipel als van buiten's landi ontvangeen worden.
In den nieuwen cultuurtuin werd een aanvang gemaakt
met geregelde ; ruet'nemingen ten aanzien van de veredeling van vruchtsoorten.
Hij <!e bergtuinen te Tjiseroea (vroeger—zie vorig verslag — een deel van Tjipannasi en te Tjibodas werden
nieuwe stukken grond in ontginning gehragt om aan de

cultuurproeven aldaar uitbreiding te kunnen geven.
Het museum is in h<'t afgeloopen jaar weder zeer verrijkt.
Terwijl het gebouw eene belangrijke reparatie onderging,
waarvoor het gesloten moest worden, is in de rangschikking
der voorwerpen verbetering gehragt.
Het eerste deel der » annalen " van den tuin werd gepuhlieeerd . en het tweede deel zal waarschijnlijk spoedig
kunnen volgen.
Vim de proeven met cultuurplanten genomen, wordt
hier slechts het voornaamste aangestipt. Verdere bijzonderheden worden gevonden in het uitgehreid verslag der
i n r i g t i n g , opgenomen in de Jatasch<> Courant van 20
Junij 1877 , n°. 51.
De ondervinding, in vorige jaren omtrent den eucalyptus
glohulus opgedaan, werden geheel bevestigd, zoodat het
noodeloos wordt geacht de proeven , om dezen hoorn in
lage landen aan te planten , te herhalen. Beter kans van
slagen in lagere streken heeft de eucalyptus alha , eene
Timonche soort, waarvan aan vele personen zaden werden
verstrekt. Omtrent andere soorten van hetzelfde'geslacht
zijn nadere proefnemingen noodzakelijk. Wordt dus nu de
eucalyptus glohulus alleen voor beplanting van ontwoude
bergen aanbevolen (en ook benuttigd, zoo als in het vorig
verslag is medegedeeld), voor het beplanten van ontwoude
streken in de henedenlanden is vooral de djoear (cassia florida)
geschikt gebleken. De hoorn groeit op bijna eiken soort
grond gemakkelijk en snel, en levert goed hout. Alleen in
de afdeeling Koetoardjo (Bagelen) waren in Februarij 1877
ruim 02 000 hoornen van de/.e soort aanwezig.
Steeds worden vele aanvragen ontvangen voor zaden van
de albizzia moluccana, als scnaduwboomin de koffijtuinen
meer en meer gewaardeerd.
W a a r de aanplant van Laurina-koffij werd beproefd,
slaagde deze goed. De veelzadige koftij. in 187:5 van den
resident van Soerakarta ontvangen, droeg in 1870 voor
't eerst vruchten , waarin de eigenschap erfelijk bleek ,
daar ook deze meer dan twee zaden bevatten. De in
1873 te Tjibodas aangeplante koffijsoorten werden in den
vollen grond overgebragt. Op het nieuwe terrein te Tjikemah werden G bouws met verschillende koflijsoorten beplant , ten einde deze, wat de productiviteit en andere
eigenschappen aangaat, met elkaAr te kunnen vergelijken
en om de gevolgen van verschillende behandelingen op
elke soort te kunnen nagaan. De jonge aanplant kan een
model-koffijtuin heeten. Er zal tevens beproefd worden
o m , door herhaalde uitzaaijing van groote boonen g e d u rende eenige generaties, eene constante variëteit te verkrijgen , die groote vruchten produceert. De groei van de
Liberia-koffij laat niets te wenschen over, en de veronderstelling is gewettigd, dat door de invoering daarvan eene
soort verkregen is van groote productiviteit, voor de warmste streken van den Archipel geschikt, en waarvan het
product hooger waarde heeft dan dat van de gewone koffïj.
De soort werd ijverig vermeerderd. zoodat de voorraad
planten , die in het begin des jaars 118 stuks bedroeg,
thans tot bijna 500 is geklommen. Met het stekken wordt
voortgegaan ; spoedig zullen genoeg planten voorhanden
zijn om van gouvernementswege ook op andere plaatsen
aanplantingen daarvan aan te leggen.

[Nederi. (dost-) Indie.]
Naar verschillende dealen vanden Archipel werden saden
verzonden van goede djagong- (maïs-; soorten, d b g e d e e l telijk goed slaagden. In vet; gevallen moet het nietslagen worden toegeschreven aan te weinig lOrg hij de

uitzaaijing. Voor het nemen van proeven Bleek de tuin

te Tjibodas minder geschikt, daar dé aauplautiugen uldaar
ïiioehYlijk tegen de wilde varkens te beveiligen zijn; duurvoor komt thans het nieuwe terrein té Tjiseroea uitstekend
la stade. Proeven ter zuivering der soorten hadden voorloopig goede uitkomaten, Zoowel te Tjikemnh alsteTji proea werden de vergelijkende proeven omtrent productiviteit
enz. der verschillende soorten voortgezet; verder werden
op de laatste plaats ook proeven genomen omtrent de l.«ste
plantw'ijdte. Zeer verrassende uitkomsten gal' eene proef,
waarbij de dubbele boeveelheid zaad werd gebezigd en
naderhand de zwakste planten werden uitgetrokken; deze
handelwijze had eene vermeerdering van product van ruim
150 pet. ten gevolge. Verscheidene irieuwt djagongsoorteu
werden ingevoeld.
De Italiaansche rystsoorten , te Tjibodas uitgezaaid (te
Tjikemah was daarvoor nog geen terrein beschikbaar),
mislukten geheel. Mouw zaad zou worden ontboden. Bijna
0 bouws werden te Tjikemah voor proeven bestemd en met

padi beplant. De proeven (waarvan de uitkomsten nog niet

zijn medegedeeld) liepen over ijl beid van uitzaaijing, plantwijdte en directe uitzaaijing op sawahs. Reeds werd i e

ondervinding opgedaan, dat tweemalen droog pluegen der
velden nadeelig is: deze bewerking moet minstens éénmaal
nat plaats hebben.
Proeven met Australische aardappelen . zoowel door particulieren als in den nieuwen cultuurtuin genomen . mislukten
ditmaal geheel. Opzettelijke proeven Te Tjiseroea leerden
dat het planten der groote oogen van het benedeneinle der
knollen voordeeliger is dan het planten van geheele knollen
en van de boveneinden. Van de in 1874 nieuw ingevoerde
soorten bleef, blijkens de uitkomsten te Tjiseroea , de • early
rosé" het best voldoen. Van eene volgens de berigten zeer
voordeelige soort, door de inlandsche bevolking te Bonthain
(Celehes) gekweekt, werd zaad ontboden »jn wordt de cultui ir
beproefd.
Overal waar proeven met den aanplant van j u t e genomi i
werden, slaagden die uitstekend en hij eenige aanmoet ig i n g kan de cultuur van deze vezelsoort, die als t w e e . '
gewas op sawahs kan geteeld worden en in drie maanden
rijp is, eene nieuwe bron worden van inkomsten voor de
inlandsche bevolking en voor Europesche ondernemers.
De ontwikkeling der ramehcultuur werd belet door de
omstandigheid dat men op J a v a , alwaar naar 't schijnt
slechts mannelijke planten aanwezig waren . nimmer zaden
van deze plant winnen k o n , terwijl het verkrijgen van
stekken in voldoende hoeveelheid niet overal even gemakkelijk is. Dit bezwaar is thans overwonnen door het invoeren
van vreemd zaad . waaruit eenige vrouwelijke planten werden
gewonnen, die overvloedig goed kiemhaar zaad produceerden.
Eenige inheemsche planten welke vezelstoffen kunnen
leveren, doch waarvan de cultuur nog niet is beproef'.,
werden ter zaadwinning gekweekt en het verkregen zaad,
werd voor proefnemingen gebezigd. Met phormium tenax
(eene Australische vezelplant) werd te Tjibodas eene oppervlakte van ruim 00 vierk. roeden beplant.
Verschillende vlassoorten werden te Tjibodas en te Tji- roea met goed gevolg uitgezaaid.
Vooral voor de productie van lijnzaad schijnt bet klimaat
zeer voordeelig te zijn. Van hennen gelukten een pi ' l l '
soorten; het staat echter te bezien hoe de tweede generatie
zal uitvallen.
Naar aanleiding van een opstel over den waternoot (trapa
quadris pinosa) door het departement van binnenlandse,i
bestuur gepubliceerd, werden zaden van deze plant van verschillende zijden aangevraagd. De uitzaaijing gaf negatieve
uitkunsten.
Overal waar zonnebloemen werden aangeplant, slaagden
deze goed. Daar echter nergens aanplantingen in het groot
worden aangelegd, ia het niet mogelijk na te g a a n , of
de plant werkelijk verbeterenden invloed op den gezondheidstoestand in moerassige streken uitoefent.
Lupinen , witte en roode klaver, lucerne, afalfa (eene
variëteit van de lucerne) en spurrie werden met het Iteste
gevolg aangekweekt. Vooral lucerne geeft groote q u a n t i teiten veevoeder, en kan voor bergstreken , welligt ook
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voor de I.eiicdeiiliiiiueii (ili' proeven daaromtrent genomen
gaven nog geene beslissende uitkomsten), een zeer nuttig
gewas worden. Ook is hst zeer waarschijnlijk dat sorghum

niet goed gevolg alsgroen vewTOBdwr kan worden verbouwd.
De tarweeültuur gaf te Tjibodai ileohte, te Tjiaeroee
goede resultuten. Nieuw ingevoerde tiirwesoorten groeiden

veel minder goed ilan de CThineache soort, die in zwaarte
van korrel niets te wenechen overlaat.
Gerst en bever slaagden uitmuntend en de cultuur van
boekweit is thauü zeer gemakkelijk.

Met de widjen (eeaamun Indieum), eene eenjarige plant
di • zeer veel en zeer goeie olie produceert, werd te Tjikeinali eene [proef genomen, die door bijkomende omstaiidighelen mislukte; de proef wordt herhaald.
Van den inesquito-hoon, in 't vorig verslag als een uitmuntend veevoeder geroemd , werden van den Nederlandschen consul te Galveston zaden ontvangen , waarvan er
genoeg opkwamen om de invoering dezer plant voor verzekerd te houden. De gewonnen planten groeijen zeer goed.
Onder andere nuttige planten in het afgeloopen jaar
ingevoerd , behooren rhabarber, de » elephant cane" (eene
reusachtige suikerriet soort van Saigon), castilloa brasiliensis en siphonia elastica (beide planten welke de beste
Arnerikaansche caoutchouc leveren, en waarvan de cultuur
in Britsoh Indie op groote schaal wordt beproefd) en eindelijk de Paragua-thee.
De oprigting der hooger genoemde landbouwschool is,
zoodra de twee in het afgeloopen jaar van hier uitgezonden
leeraren (verg. vorig verslag, bladz. 112) uit Kuropa waren
aangekomen, geregeld bij gouvernements besluit van 23
Augustus 187(5 (Indisch Staatsblad n°. 220). Ingevolge dat
besluit is de school gesplitst in twee afdeelingen: A voor
adspirnnt-ainbtenaren bij het binnenlandseh bestuur, met
een cursus van zes maanden , en B voor jeugdige inlanders die voldoen aan een eenvoudig toelatings-examen in
lezen , schrijven en rekenen (waarbij eenige kennis der
Nederlandsciie taal tot aanbeveling strekt), met een cursus
van drie jaren. Aan de 10 iulandsche leerlingen dié het
best beantwoorden aan de voor hunne toelating gestelde
eisenen, is eeue voor elk studiejaar opklimmende toelage
uit ' s l a n d s . k a s uitgeloofd (1). Het aangehaald Staatsblad
bevat ook het programma van het bij de landbouwschool
te geven onderwijs, waaraan de hooger bedoelde cultuurtuiu , behoorende bij 's lande plantentuin, wordt dienstbaar
gemaakt,
üit den aard der zaak zijn de vakken in afdeeling A minder talrijk dan in afdeeling B. Buiten de vakken,
regtstreeks op land- en tuinbouw en op veeteelt betrekking hebbende, zullen de iulandsche leerlingen ook onderwijs erlangen in boachbouw, toegepaste wiskunde (landmeten , waterpassen, inhoudsberekeningen enz.), kennis van
landbouwwerktuigeu, regtlijnig en handteekenen en zijdecultuur. De school staat onder het beheer van den directeur
van 's lande plantentuin, terwijl het onderwijzend personeel , volgens de organisatie opgenomen in Indisch Staatsblad 1876, n°. 34(5, behalve uit genoemden directeur en
uit den bij den plantentuin geplaatsten hortulanus en diens
adsistent, bestaat uit twee leeraren voor het tuinbouwonderwijs (waarvan één tevens optredende als amanuensis
bij den plantentuin) en uit één leeraar voor het onderwijs
in landbouw en veeteelt (2). Met het onderwijs in het regtlijnig- en handteekenen ia belast de teekenaar bij 's lande
plantentuin (Indisch Staatsblad 1876, n°. 267rt).
De afdeeling B werd den lsten November 187(5 geopend.
Het aantal leerlingen, aanvankelijk 13 bedragende, klom
spoedig tot 2 3 , en bet is te voorzien dat de aanvragen om
toegelaten te worden, hoe langer zoo meer zullen toenemen.
(11 Sedert is bepaald {Indisch Staatsblad 1876, n». 338) dat ook méér
leerlingen van het eerste studiejaar de toelage kunnen genieten , bijaldien de begrooting daartoe ruimte Iaat.
(2) Deze derde leeraar, wiens voorhereidingsstudien voor het
te geven onderwjjs zijn beëindigd, wordt nog in dit jaar uitgezonden.
Hij heeft zich ook op de bjjenteelt toegelegd en zal Kuropesche
honigbijen naar Indie overbrengen, opdat met de teelt van die nuttige
insecten eene ernstige proef kan genomen worden. Op de wenschelijkheid van zoodanige proefneming werd de aandacht der Regering
gevestigd door den voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap ,
dr. P. J . VKTII. Aan de landbouwschool zal door den bedoelden
leeraar ook onderwijs in de bijenteelt gegeven worden.
(3) Verleden jaar kon deze cursus nog niet geopend worden,
omdat het onderwijs nog niet genoeg was voorbereid, en vooral
omdat de pas aangelegde tuin te Tjikeinah nog geen voldoende
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De eerste c u r s u s van de a f d e e l i n g A zal
waarschijnlijk
in N o v e m b e r a a n s t a a n d e een a a n v a n g n e m e n ( 3 ) , en m e t
h e t o o g d a a r o p werden de a d s p i r u n t - a m b t e n a r e n
inditjnnr
v r o e g e r van hier u i t g e z o n d e n d a n in vorige j a r e n . Op de
h a n d l e i d i n g e n , w e l k e bij h e t onderwijs voornamelijk te pas
z u l l e n k o m e n , is door tussclien k o m s t van de besturen d e r
i n r i g t i u g e n voor Indisch o n d e r w i j s t e Leiden en te Delft hij

voorbaat hunne aandacht gevestigd, opdat zij zich daarmede
ree Is viSiir hunne aankomst in Indie bekend kunnen maken.

In 't algemeen laten de theoretische kennis en praktieuita
vlugheid dei- inlandsche leerlingen in het rekenen vei'1 te
wenschen over. In dit gebrek werd voorloopig voortien
door een cursus, belangeloos door den te Buitenzorg g e plaatsten ingenieur der openbare werken gegeven. Het
bezigen der Maleische taal bij het onderwijs gaf geene
bezwaren. Meer moeijelijkheid veroorzaakte de totale ontstentenis van leerboeken voor hbt aan de inlanders te geven
onderwijs. De leeraren moesten aanvankelijk nog den geschiktsten weg zoeken, die bij het onderwijs is te volgen , doch zullen na één of twee jaren ondervinding in
staat zijn handleidingen voor het onderwijs te schrijven.
Door de bemiddeling van dr. M. SAI.VERDA, inspecteur
van het middelbaar onderwijs bier te lande (4), werden
eenige schoolplaten en modellen ten dienste van het o n derwijs verkregen ; maar deze zullen in Indie nog niet
andere moeten worden aangevuld, op wier vervaardiging
men zich toelegt.
Dagelijks wordt gedurende drie uren onderwijs in de
school gegeven, terwijl het overige gedeelte van den d a g
wordt besteed aan praktische oefeningen en aan eigen
studie. Zoowel de aanvankelijke vorderingen der leerlingen
als de lielangstelling, die zij in het onderwijs toon ei ï ,
geven gegronde hoop dat de instelling alle vruchten zal
d r a g e n , welke men zich daarvan had voorgesteld.
§ 4.

Genootschappen ter bevordering tan
wetenschappen en
nijverheid.

Aangaande de werkzaamheden van de verschillende
wetenschappelijke vereenigingen in Indie en van die in
Nederland , welke zich met Indische zaken bezig houden ,
is het navolgende te melden in aansluiting aan de mededeelingen in vorige verslagen,
Het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen (dat een löOtal leden telt.) ontving van de Indische
Regering , behalve eenige andere belangrijke nota's en rapporten (3), ook ter openbaarmaking het geschiedkundige
gedeelte van het verslag over het dusgenoerride Preangerstelsel, in 1867 uitgebragt door den heer O. VAN R E E S , destijds
lid in den Raad van Indie en belast met de voorbereiding der
reorganisatie van het bestuur in de Preanger regentschappen.
Dit stuk is onlangs van de pers gekomen en opgenomen in
het XXXIX e deel (1* stuk) der » Verhandelingen" van het
Genootschap. Van het » Tijdschrift" kwamen laatstelijk
uit de afleveringen 4 , 5 en 6 van deel XXIII en 1 ,
2 en 3 van deel X X I V , waarin opstellen over de geschiedenis van Grissee, over het Maduresche vorstenhuis, over
Bandjermasin en Bfodjopahit; over Soembawa , Bangli en
Savoe; voorts over het Madureesch en over het Palenibangsche Maleisch; over de hoofdtempels in Kadoe en
Djokjokarta, over den zeeroof, de sekahbevolking van
Billiton , enz. Afzonderlijk werden uitgegeven eene woordenlijst van het Maleisch der Mol ukken en een verslag
over de Maleische, Arabische, Javaansche en andere
handschriften , afkomstig van wijlen den ambtenaar voor
de Maleische taal H. VOM DE W A L L en door de Regering
aan het Genootschap ter bewaring en in bruikleen
afgestaan. In het vorig verslag (bladz. 109) is vermeld
dat het Genootschap ook ter bewaring had gekregen
gelegenheid aanbood om de aanstaande ambtenaren door aanschouwing
met de verschillenile cultuurplanten bekend te doen worden.
(4) In het vorig verslag is reeds melding gemaakt van de bemoejjingen van dr. SALVERDA in het belang der vorming van de
leeraren die in Europa werden opgeleid. Ook voor ds aanschaffing
van eene bibliotheek ten behoeve van de landbouwschool heeft hij
zijne welwillende tussdienkomst verleend.
(5) O. a. eene door den gouverneur van Celebes ingezonden
nota, bevattende aanteekeningen omtrent den economischen toestand
en de ethnografie van het eiland Soembawa, en een rapport van
den controleur U. N. F . K I E I I L omtrent zijne reis naar de Keven Aroë-eilanden in October en November 1875.
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voor de Javaansche taul

Indische I.andbouwgenootschap werden weder verscheidene

dr. A. B. ('<)iii:\ Sn;Ain"biieengebragte verzameling handschriften. Kont' opgaaf vun dio verzameling wordt aangetroffen liij de gepubliceerde notulen dor baetuuravcrg**
Haringen over 1876 (daal XIV). De ethnograftacbe en
oudheidkundige musea van bet Genootschap nomen steeds
in belangrijkheid toe.

de door wijlen don ambtenaar

stukken opgenomen, welke door de [ndisohe Regering

De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging z a g zich ,
door de gestnrilge vermeerdering van haar ledental (thans
tot 480 geklommen), in staat hare bibliotheek te verrijken niet belangrijke en /.eer kostbare werken, en zij legt
zich er op toe deze meer en meer geschikt te maken
om tot vraagbaak te dienen voor ban , die zich in den
Indischen archipel aan natuurkundige onderzoekingen
wijden. Het museum der Vereeniging werd weder met
een tal van voorwerpen verrijkt. Van haar tijdschrift
verscheen in 1870 het X W V l s t e deel, bevattende o. a.
nieuwe mededeelingen van den Hussisohen reiziger M i KLOL'CIIO MAKI.AU

, zooioede eeue wetenschappelijke studie

van den mijn-ingenieur J . VAN DIJK over do geothermische progressie, ook van praktisch belang voor India.
De Vereeniging ter bevordering van geneeskundige
wetenschappen in Nederlandsch India herdacht den 2den
Maart j l . haar 25jarig bestaan. Voor die gelegenheid
waren prijsvragen uitgeschreven, en van de ingekomen
antwoorden zijn bekroond: met den eersten prijs van
f 1000 eene populair-wetenschappelijke verhandeling van
den officier van gezondheid X. P. VAN DEK STOK . over de
voeding der zuigelingen, en met den tweeden prijs van

f 500 eene streng wetenschappelijke verhandeling vanden
officier van gezondheid dr. J. A. VAN ÜKK STOK, bevattende
pathologisch-anatomische beschouwingen over tuberculose
en haar ontstaan. De door deze Vereeniging bezorgde uitgave van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch
Indie werd regelmatig voortgezet. Daarin hebben vooral de
aandacht getrokken opstellen over proeven, genomen met
gurjon-oil (als geneesmiddel tegen lepra aanbevolen),
over nieuwe, in Indie uitgevonden , medische toestellen en
instrumenten, over het klimaat van Australië, enz.
De Nederlandsch-Indische Maatschappij van nijverheid
en landbouw telde bij het einde van 1870 247 leden, die
van de afdeeling Buitenzorg daaronder begrepen. Op de
voornaamste plaatsen van Java en in de buiten bezittingen
zijn thans correspondeerende leden benoemd, wier taak het
is de directie met raad en daad bij te staan. Van het tijdschrift der Maatschappij werd in 1876 het XXlste deel, uit (5
afleveringen bestaande, in het licht gegeven. Hoofdzakelijk
is het zamengesteld uit oorspronkelijke stukken en voorts
uit verslagen of berigten die door het (louvernement aan
de Maatschappij ter publiceering werden afgestaan. Het
museum der Maatschappij heeft tal van voorwerpen verloren ten gevolge van den invloed van het klimaat en van
vernieling door insecten, waarom eene met groote uitgaven
gepaarde proef is genomen om de voorwerpen beter tegen
verwoestende elementen te beschermen. Het museum zal
voorts geheel gereorganiseerd en zooveel mogelijk even
als dat van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van nijverheid te Haarlem ingerigt worden. De afdeeling
Buitenzorg betoonde veel werkzaamheid. In het laatst der
maand Junij 1876 hield zij met de Buitenzorgsche wedloopsociëteit eene gecombineerde tentoonstelling van land- en
tuinbouwgereedsehappen, land- en tuinbouwproducten,
paarden, vee en pluimgedierte, benevens siergewassen,
welke tentoonstelling als vrij wel geslaagd kon worden
beschouwd (1).
Van de Vereeniging van practiseerende geneesheeren te
Batavia, van het Koninklijk Instituut van ingenieurs (afdeeling Nederlandsch Indie), van het IndischLandbouwgenootsehap te Soerakarta (welks hoofdbestuur feitelijk te
Samarang gevestigd is), van het departement Soerabaija
der Maatschappij tot n u t van het algemeen, en van de
Maatschappij tot n u t van de residentie Samarang zijn
geene mededeelingen ontvangen. In het Tijdschrift van het

(1) Het verzoek der afdeeling, om een gouvernementssubsidie
van f 2000 ten behoeve eener tweede in 1877 te houden tentoonstelling , werd door de Indische Regering afgewezen, ook op grond
dat het nut van eene zoo spoedige herhaling der tentoonstelling van
1876 twijfelachtig voorkwam.

aan de redactie ter openbaarmaking waren afgestaan.
Het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie t e ' s (Jravenhage gaf in zijn
Tijdschrift weder belangrijke wetenschappelijke stukken in
het licht, o. a. een Balineesch gedicht met vertaling
en aanteekeningen van den heer K. VAN ECK , zendeling
op Bali, en een Chineesch gedicht met metrische vertaling en aanteekeningen van den titulairen hoogleeraar dr.
(1. SCIII.KUKI.. Weldra zullen ook door het Instituut worden
uitgegeven de tot dit doel van de Begering ontvangen
rapporten betreffende de reizen , op last van het Gouvernement naar Nieiiw-Guinoa ondernomen: in 1871 (doorde
heeren VAN D K OHAB en TKVSMANN, met het gouvernements-

stooinscbip JMssoou), in 1872 (door den heer COORE.\(1EI. ,
eveneens met de JJassoou), en in 1875/76 (door den resident
van Ternate I.ANOEVKLDT VAN HlMIBT en den kommandant
der Soerabaija

SWAAN).

Van de werkzaamheid van het Aardrijkskundig Genootschap is reeds melding gemaakt op bladz. 122. Uit de in zijn
Tijdschrift opgenomen notulen zijner vergaderingen en
verdere stukken kan blijken dat dit genootschap zich op
de beoefening der geografie ook van Nederlandsch Indie
bij voortduring met ijver toelegt.
§ 5.

'lijdschriften

en nieuwsbladen,.

Gedurende 1876 werd het aantal in Indie verschijnende
tijdschriften of nieuwsbladen vermeerderd niet 4 : het te
Djokjokarta verschijnende nieuws- en advertentieblad » Mat a r a m " , h e t » Schoolblad voor Nederlandsch-Indie" (orgaan
der onderwijzers-vereeniging te Samarang), het Fransche
weekblad » Le niessager des Indes" (dat echter na een
kortstondig bestaan in hetzelfde jaar weder te niet ging),
en het door eenige predikanten uitgegeven theologisch
tijdschrift » Ons getuigenis". Daarentegen heeft het te
Batavia uitgegeven dagblad » de Indiër" bij het einde van
1876 opgehouden te verschijnen. In Februarij j l . is te
Padang de uitgave begonnen van een Maleisch weekblad
onder den naam van > Bentara Melajoe."
In Nederland werd een nieuw tijdschrift o p g e r i g t , getiteld: » De Indische letterbode", waarin geregeld vernield
wordt al wat over Nederlandsch Indie, zoo hier te lande
als in de koloniën , wordt gepubliceerd.
§ 6.

Landsdrukkerij.

Gedurende het jaar 1876 werden van 3412 modellen
6 850 497 afdrukken vervaardigd, tegen 6 410 012 van 4145
modellen in 1875. Voorts verlieten 15 inlandsche schoolboeken de pers tegen 16 in 1875, en 36 diverse werken
tegen 32 in het voorgaande j a a r ; van de boekwerken
werden in 1876 afgeleverd 3 110 363 afdrukken, tegen
3 291326 in 1875.
Nog werden afgeleverd 256 vertalingen van Staatsbladen ,
als: 75 Maleische, 35 Javaansche, 15 Soendasche, 25 Maduresche , 3 Man:lhelingsche , 3 Ankolasche , 10 Makassaarsche, 10 Boeginesche en 80 Chinesche.
Ook heeft de landsdrukkerij n o g onderhanden het Maleisch woordenboek van H. VON DE W A L L , terwijl het
Kawi-Javaansch woordenboek van C. F . W I N T E R ter perse
werd gelegd (zie bladz. 120).
Het tweede deel (bevattende 113 vel druks) der meteorologische waarnemingen van dr. P. A. BERGS.MA werd
afgewerkt en het derde deel ter perse gelegd.
De ontvangsten bedroegen in 187C f 193 580 en de
uitgaven f 108 9 6 9 , tegen respectievelijk f 269 290 en
f 128 382 in 1875.
Tot verligting van het vele werk bij deze i n r i g t i n g ,
werd in het afgeloopen jaar met een particulieren boekdrukker een contract gesloten tot het drukken van schoolboeken voor het inlandsch onderwijs (verg. bladz. 115).
Niettegenstaande deze vermindering van werkzaamheden ,
blijft er voor de landsdrukkerij nog zooveel te doen over,
waarvoor geen particuliere krachten kunnen worden i n geroepen , dat van het denkbeeld tot inkrimping van het
personeel bij die inrigting voor's hands is moeten worden
afgezien. Over hare aanstaande ontheffing van de verstrekking der schoolboeken aan de verschillende schoolcommissies, zie men mede t. a. p.
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§ 1.
a.

KKHKDIKNST.

Christelijke.

P r o t e s t a n t s c h o.

Kerkbestuur.
Bij da toepassing der nlgeinoone voorschriften voor liet beheer der fondsen van do kerkelijke
gemeenten, in 1875 vastgesteld, werden geene moeijelijkheden ondervonden. Do verantwoordingen der kerkeni'lrn
getuigden van zorgvuldige behartiging van de geldelijke

belangen der gemeenten.
Predikanten, enz. Van de drie volgens het vorig verslag
in Junij 187G bestaande vacatures (te Soerakarta , Fort de
Koek en Pontianak) (1) kon er é é n , die te Soerakiirtn ,
worden aangevuld ten gevolge van de terugkomst van een
predikant van buitenlandsch verlof. Daarentegen moest in
den loop van het jaar aan twee predikanten zoodanig verlof
wegens ziekte verleend worden , zoodat op liet einde van
1876, behalve de twee vacatures van predikant zonder
vaste standplaats ter beschikking van het kerkbestuur,
onvervuld waren de predikantsplaatsen te Pamakassan,
Fort de Koek, Paleinbaug en Pontianak.
In de eerste maanden van 1877 werd het , door de terugkomst van nog een predikant (2), mogelijk de eerstgenoemde standplaats te bezetten. Daarentegen ontstonden
er nieuwe vacatures te Poerworedjo, Menado (3) en Ternate , doordien een predikant 'slands dienst verliet (4) en
aan twee anderen wegens ziekte buitenlandsch verlof moest
worden verleend.
Zoodanig verlof werd ook toegestaan aan een der twee
veldpredikers , die spoedig na zijne aankomst hier te lande
overleed. In de daardoor ontstane vacature werd sedert
voorzien, door uitzending (in Maart jl.) van een nieuwen
candidaat.
De vier standplaatsen voor hulppredikers der lste klasse
bleven , na den terugkeer in April 1876 van dien te Benkoelen , gedurende den verderen loop van het jaar alle bezet.
W a t de hulppredikers 2de klasse (die ten behoeve van
inlandsche Christen-gemeenten) betreft, deze w a r e n , op 4
n a , voltallig. De aankomst der 2 in "t vorig verslag bedoelde candidaten , waarvan de een te Amahey op Ceram
en de ander op Kotti werd geplaatst, bragt het aanwezig
getal van 9 op 11. Ben der anderen verwisselde met verg u n n i n g der Regering zijne standplaats Allang met een
van de nog onvervulde, namelijk Haroekoe. In Julij jl.
is een twaalfde candidaat, een gewezen evangelist hier te
lande, na voldoend afgelegd eind-examen, ter beschikking
van den Gouverneur-Generaal gesteld. Een a n d e r , die
mede aan de eischen voldaan h a d , kon wegens ligchamelijke ongeschiktheid niet voor uitzending in aanmerking
komen.
In de voorwaarden van uitzending is onlangs eene
wijziging g e b r a g t , voor zooveel betreft de inkomsten door
de candidaten te genieten vóór dat zij op hunne standplaats
zijn aangekomen. De voorloopige bezoldiging van f 50
's maands, hun tot hiertoe toegelegd op de reis naar en
bij hun eerste verblijf in Indie, is namelijk bij Koninklijk
besluit van 7 Junij jl. verhoogd tot f 100 's niaands.
De berigten omtrent de opleiding van inlandsche voorgangers door de hierbe loeide hulppredikers zijn niet ongun(1) In de door overlijden ontstane vacature te B.indjermasin werd
voorzien door de aanstelling van den uitgezonden predikant van het
Hersteld Luthersch Kerkgenootschap (zie vorig verslag, bladz. 114;.
(2) Er bleven toen nog 5 predikanten niet verlof, waarvan er
3 sedert weder naar Indie vertrokken zijn. Van de 2 anderen heeft
1 in Augustus 1877 ontslag uit 'slands dienst gevraagd en verkregen.
(3) In verband met het bjjzonder standpunt, dat de hier sedert
jaren werkzame waarnemende predikant als gewezen zendelingleeraar inneemt, is besloten in de vacature, ontstaan door het hein
verleend buitenlandsch verlof, vooreerst niet te voorzien, maar zijne
terugkomst af te wachten, en de gemeente inmiddels 4 malen's jaars
te doen bezoeken door den hulpprediUer ten dienste der inlandsche
Christengemeente te Ajermadidi.
(4) Ken vervanger is reeds ter beschikking van den GouverneurGeneraal gesteld en zal vermoedelijk nog vóór het einde des jaars
in Indie aankomen.
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stig. W a r e n , blijkens 't vorig verslag (bladz. 114, noot 2),
reeds een l l t a l kweckelingon gesteld onder de leiding van
de hulppredikers te W a a i , Saparoea en Hoetoemoeri, in
het afgoloopen jaar kon ook do hulpprediker te Noessaluut een begin maken met de opleiding van 4 jongelieden
tot het inlandsch leeraarsambt. Sedert werd nog aan ieder
der hulppredikers te L a n g o m n , Tondano en Ajermadidi
(Menado) een 4tal kweekelingen toevertrouwd, zoodat het
gezamenlijk aantal thans 27 bedraagt.
Het bestuur van het Nederlandsen Zendelinggenootschap
is met het Indisch kerkbestuur in overleg getreden omtrent dfl mogelijkheid om , zoo als voor een deel reeds is
geschied door de aanstelling van hulppredikers te Ajermadidi , Langowan en Tondano, ook de overige gemeenten
in de Minahassa te brengen tot hot ressort der gevestigde
kerk.
Kerkelijke dienstreizen.
Door de vestiging van een hulpprediker te Amahey op (Jeram en van een op Haroekoe
verviel de in 't vorig verslag bedoelde opdragt betreffende
het dienstbezoek dier gemeenten door andere leeraars. De
organieke regeling der kerkelijke dienstbezoeken onderging deze wijziging (Indisch Staatsblad 1876, n \ 133),
dat de predikant te Makasser werd belast met den dienst
eenmaal 's jaars te Bima (eiland Soembawa) en de hulpprediker te Bonthain met den dienst twee malen 's jaars
te Djenoponto op Celebes. De dienstbezoeken naar onderhoorige gemeenten hadden , voor zoover de dienst op de
standplaatsen het toeliet, geregeld plaats. Ook de schaars
bezochte Aroë- en Zuidwester-eilanden ontvingen in het
afgeloopen jaar een herderlijk bezoek (verg. bladz. 2 7 , 29
en 30).
Godsdienstonderwijs,
enz. In het godsdienstonderwijs
aan de jeugd , op plaatsen waar geen vaste godsdienstleeraars gevestigd zijn, w e r d , voor zooveel daartoe geschikte personen te vinden waren , op de vroeger vermelde
wijze van 'slands wege.'voorzien. In 1876 werden daartoe
voor 14 plaatsen (5) toelagen van hoogstens f 3 0 ' s m a a n d s
beschikbaar gesteld.
De tegemoetkomingen voor andere kerkelijke doeleinden
werden geleidelijk ingekrompen; in 1876 klommen zij
niet boven de f 3 5 ' s m a a n d s (in 1875 nog tot f40 'smaands),
terwijl zij in eenige gevallen slechts f 10 's maands beliepen (in 1875 was het minste bedrag f 12,50 'smaands).
De gemeenten die in 1876 dergelijke ondersteuning genoten , meest voor de bezoldiging van een organist of
voorlezer, waren 9 in getal (6).
Te Koepang (Timor) werd door den kerkeraad eene
loterij van handwerken en andere voorwerpen georganiseerd , ten einde op die wijze de middelen te vinden ter
bekostiging van eenige belangrijke herstellingen aan het
kerkgebouw.
Zendeliiij/en. Hetgeen in de ontvangen berigten over
1876 aangaande den arbeid der zendelingen zoo op als
builen Java is gemeld, is grootendeels reedsaangeteekend
in hoofdstuk C (7). Hier wordt dus nog slechts datgene
opgenomen wat in het aangehaalde hoofdstuk minder gevoegelijk eene plaats kon vinden.
Ter verzekering der blijvende toepassing- van een in de
praktijk reeds gevolgd beginsel ten aanzien van de toelating van zendelingen, achtte do Indische Regering het
wenschelijk bij een besluit van 13 Junij 1876 alsnog uitdrukkelijk als regel vast te stellen, dat, alvorens omtrent
zoodanige toelating eene beslissing wordt genomen, steeds
(6) Serang, Poerwakarta, Bandong, Indramaijoe , Japara, Patti,
Banjoemas, Tjilatjap, Wonosobo, Poerbolinggo, Karang-Anjer,
Malang, Magelang en Gorontalo.

(6) Tagal, Pekalongan, Kembang, Basoerocan, Padang,Kiouw,
Bandjermasin, Bonthain en Menado.
(7) Voor Java zie bladz. 3, Sumatra bladz. 16, Borneo bladz. 23,
Halniahcira en Nieuw-Guinca bladz. 36, Savoe (Timor) bladz. 37,
en Boeleleng (Bali) bladz. 38.
Welke aanrakingen onze autoriteiten in het afgeloopen jaar hadden
niet de zendelingen op tlalmaheira. naar aanleiding van den daar
uitgebroken opstand, kan blijken uit het aangetcekende op bladz. 32,
33 en 35.
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vooraf moet onderzocht zijn , of pogingen om i'e Christelijke
leer <>n<!<M* dn inlander.-; te verspreiden in de ■treek, waar
voor de toelating la verzocht, niet gevaarlijk kunnen zijn
voor i!c orde en rust. Van den uitslag van zoodanig onder
zoek zijn de toelating «MI zoo noodig de daaraan te ver
binden voorwaarden afhankelijk, op het belang van een
met verstand en (act gehouden VOOrtduroild tnczigf van
liet bestuur oj) de handelingen der Christenzendeuugeu,
als waarborg vuur de bestendiging van orde en rust onder
de bevolking wj welke /ij /.ijn toegelaten, werd voor zoo
veel noodig de bijzondere aandacht der gewestelijke be
stuurders gevestigd.
In verband met een adres van hel Nederlnndsch Zondelinggeuootschap, waarbij o. a. do sedert lang voorgenomen
vestiging van eeu zendiogspost in Bolang Mongondo (noordkust van Celel.es) werd ter sprake gebragt, U in Indieop
nieuw overwogen of de politieke omstandigheden in dit
gedeelte van Celebed nog altijd van de toelating van
uhristenzendelingen aldaar /ouden moeten terughouden.
De Indische Regering |>lgf| lief echter, om de/elfde reie
nen als vroeger (verg. het verslag van 187.J, bladz. 127),
voor 'ahanda noodzakelijk achten de toelajting te weigeren.
Ten opzigte van drie zendelingen van bei Rhynsche
zendelinggenootsehap, die in 1871 vergunning hadden
verkregen tot uitoefening van hun dienstwerk in de resi
dentie Zuider- en Ooflterefdeeling van Borueo , zonder na
dere omschrijving van den kring hunner toelating, achtte
de Indische Regering eene iiadare voorziening wensclielyk,
ten einde die toelating (langs regelmatige!) weg) te be
perken tot zoodanige plaatsen, waar het zendingswerk
geacht kon worden voor de orde en rust geen gevaar op
te leveren. Bij een besluit van 5 Januarij jl. werd mitsdien de
oorspronkelijk voor het geheels gewest verleende toelating
beperkt tot zoodanige plaatsen aldaar als door het hoofd
van gewestelijk bestuur zouden worden aangewezen.
Het in 't vorig verslag (bladz. 115) aangehaalde besluit
van den resident betreflende de voorwaarden waarop 2 de/er
/(indelingen (tot dusver in de afdeeling Kwala Kapoen
gevestigd) hunne werkzaamheden naar het district Oostelijke
Doesson der afdeeling Doesson en Bekonipai mogten over
brengen, is ingetrokken, en daarmede ook het beding dat
zij ^ich in hun nieuwen werkkring het geven van volks
onderwijs tot hoofdzaak hadden te stellen. Bij besluit
van den Gouverneur-Generaal (mede dd. 5 Januarij 1877)
werd h u n nu toegestaan hun dienstwerk uit te oefenen
in liet (heidensche) landschap Bihong van genoemd district
zonder beperking in den aard hunner werkzaamheden,
doch onder uitdrukkelijke bepaling dat zij zich vestig
den in de onmiddellijke nabijheid van het ons goedge
zinde, voormalig districtshoofd SOETO ONO te T e l o n g , en
dat zij zich niet naar andere onderdistricten der Ooste
lijke Doesson zouden begeven zonder uitdrukkelijk verlof
van den resident. Te Tameang I.aijang (onderdistrict Pattai)
hadden de beide zendelingen, kort geleden, met toestemming
vail den resident, eene schooi opgerigt onder een Daijakschen
onderwijzer. Het gewestelijk bestuur heeft h u n , na overleg
met den straks genoemden S O R O O N O en het districtshoofd
van Oostelijk Doesson, vergunning verleend zich van tijd
tot tijd, mits in gezelschap van eenige vertrouwde perso
nen, tot het bezoeken dier school naar Pattai te begeven,
onder voorwaarde overigens dat het oponthoud te Tameang
I.aijang slechts een paar dagen dure en zij hun intrek
nemen binnen de inlandsche versterking aldaar.
Aan den te Bandjerinasin gevestigden zendeling, d i e ,
bij ontstentenis van den predikant aldaar, gedurende 10
maanden kerkelijke diensten verrigtte in het ltelang der
1'rotestantsche gemeente op genoemde hoofdplaats, schonk
de Regering deswege eene geldelijke belooning van f 1000.
In de mededeelingen der gecommitteerden , die in 't laatst
van 1873 Nieuw-Guinea bezochten, vond de Indische Hegering aanleiding om aan den te Andai gevestigden zen
deling (van de Utnchtsche sendingsvereeniging) te doen
weten, dat zijne werkzaamheden, speciaal in het belang
van het onderwijs, door haar op hoogen prijs gesteld werden.
Twee nieuwe zendelingen van dezelfde vereeniging,
mede naar genoemd eiland uitgezonden, hadden in 1870
nog geene vergunning gevraagd tot uitoefening van het
zendingswerk. Hetzelfde was het geval niet een zendeling,
uitgezonden door het Genootschap van in- en uitwendige
zending te Batavia. Daarentegen werd de bedoelde ver-

gunning gevraagd en verkregen, respectievelijk voor Boenga
l'aiidar iu Tapaii.eli en voor (ioenoeng Sitoli op Nius,
door twee zendelingen van bei Rlüjnsebe zendelinggenoottebap te Bonnen.
Op verzoek van de / •ndoling-vereeniging in de Minuliass» (Menado) werd weder aan eenige Inlandsche bulp/.endolingen de bijzondere toelating Verleend tot uitoefening
van hun dienstwerk aldaar.
Omtrent de in het personeel der zendelingen voorgevallen
veranderingen is slechts vermeld gevonden, dat de leeraar
der vrije Schut scho k e r k , die te .Mcestor-Cornelis als zen
deling werk/aam was (zie vorig verslag,.bladz. 114), wegens
ziekte naar Europa vertrok, liet door hem gestichte Hehoboth-asvl werd dientengevolge opgeheven ; de daarin
verpleegde kinderen gingen over naar het landbouw-gesticht
te ()epok.

b. R o o m se b-k a t h o 1 ie ke.
(feestelijkeu.
Bij het eindt! van 1870 telde het apostolisch
vicariaat van Batavia, ougerekend den kerkvoogd (die eerst
in het begin van 1877 van verlof uit Kuropa terugkeerde),
20 geestelijken , waarvan 1 (tevens pastoor te Samarang)
met het tijdelijk beheer van het vicariaat belast.
Over de verschillende standplaatsen waren de/e geeste
lijken (1 meer dan bij het eind van 187.")) (1) verdeeld als
volgt: 2 te Batavia , 3 te Samarang, 4 te Soerabaija , 1 te
Ambarawa, 1 te Djokjokarta , .'$ te. Padang , 2 te Soengeislan (Banka) en 4 op het eiland P l o n s ('-i te Lnrantoeka en I te Uaumeri).
In 't geheel genieten 18 geestelijken (de kerkvoogd
daaronder begrepeui bezoldiging uit 's lan la k a s ; het voor
nemen bestaat echter om , te rekenen van 1878, dit. getal
op 20 te' brengen.
In het begin van 1877 kwamen nog .'} geestelijken in
Indie aan , ten einde aldaar buiten bezwaar van den lande
als hulppriester dienst te doen. Inmiddels vertrok eender
aanwezigen met verlof (.Maart 1877), die echter op reis
kwam te overlijden , terwijl er nog een ontslagen werd.
De Roomsch-katliolieke geestelijken zijn tevens werk
zaam als zendelingen. Zij maken bekeerlingen onder de
Chinezen op Banka en Borneo's Westkust en breiden hunne
gemeenten uit in de voormalige Portugesche bezittingen
oj) Flores.
Kerkelijke dienstreizen.
De gewone kerkelijke bezoeken ,
daaronder ook de vier dienstreizen 's jaars naar Atjeh ,
hadden in 1876 geregeld plaats. Alleen Billiton en Koepang (Tiuior) konden niet worden bezocht.
Ingevolge bijzondere inagtiging werden op 's lands kos
ten nog kerkelijke dienstreizen gedaan naar de Lampongsche districten, naar de Westerafdeeling van Borneo, naar
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, naar het gou
vernement van Celebes en naar de resideutien Amboina,
Ternate en Menado. Het bezoeken tweemalen 's jaars van
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling- van Borneo zal
voortaan behooren tot de vaste dienstreizen van een der
geestelijken te Soerabaija (Indisch Staatsblad 1876 n°. 270).
Godsdienstonderwijs.
re*. In den regel wordt op de
standplaatsen der geestelijken eiken d a g , dikwijls twee
malen d a a g s , godsdienstonderwijs gegeven. Op andere
plaatsen geschiedt dit alleen , wanneer een in dienst reizende
geestelijke aanwezig is. Op Flores, Banka en in de Wester-afdeeling van Borneo zijn catechiseermeesters aange
steld, die, vooral op plaatsen waar geen geestelijke is
gevestigd, Christelijk onderwijs geven, hetzij aan de in
landsche . hetzij aan de Chinesche Christenen. Aan de
militaire pupillen te Oombong werd twee malen 's weeks
godsdienstonderwijs gegeven door daartoe geschikte per
sonen uit het kader.
Buiten de gewone godsdienstoefeningen werd n o g ge
regeld dienst gedaan : eenmaal 'smaands, te Buitenzorg ,
in het nabij (lic plaats gelegen hospitaal te Batoe Toelis,
iu het iletentieluüs te Samarang, in de centrale gevan(1) Drie nieuwe kwamen namelijk in 1876 uit Nederland aan,
terwijl slechts twee uitvielen , één wegens vertrek met buitenlandsch
verlof, en één wegens overiydeu.

[«. 2.]

128

Koloniaal verslag van 1877.

[Nederl. (Oost-) Indie.]
(van hout ongetrokken) en met een tot kerklocaal ingerigt

gems uldaar en hij het marine-etablissement te Soerabaija;
en verder twee malen 'sjaars in het civiel en militair

gebouw te roerworeó^jo (Bagelen), aangekocht om gebruikt

gevangÉnhuii te Weltevreden (Batavia).

te worden 1 jij de bezoek-reizen van den pastoor te Djokjokarta. Op.Noord wijk (Batavia) was eene huiskapel in aanbouw.
De kerkgebouwen te Batavia en te 1'adang worden gezegd
/.wan; herstellingen te behoeven.

In het bekostigen van kerkelijke bedienden werden een
7tal gemeenten (die te Batavia, S a m a r a n g , Amharawa,
l)jokj<ikarta , Soerabaija , 1'adang en Soengeislan), even als
in 1875, van 's lands wege we Ier door een gering subsidie
te gemoet gekomen.

Statistiek.
Aan de door don kerkvoogd en door bet
departement van oorlog verstrekte opgaven zijn de n a volgende cijfers ontleend.

Kerkgebouwen.
Het aantal kerkgebouwen vermeerderde
met één, te Singkawang in de Westerafdeeling van Borneo

Aantal gemeenteleden.

Aantal

STATIEN EN GEWESTEN, (ö)

Burgers.

2560
1836
2430
615
1193
50
682
191
634
31
936
5023

Batavia
Samarang
. . . .
Soerabaija
. . . .
Amharawa . . . .
Djokjokarta. . . .
Atjeh
Padang
Sumatra's Oostkust
Banka
Celebes
Molukken
. . . .
„,
i Larantoeka
Flores
f Maumeri .

communicanten.

Militairen.

1175
500
679
1261
9) 860
1816
709

2330
1803
1630
1230
1020
900
980
130
680

t

390
223
94

48
29
15
51

t

17

t
t
t
t

2300

t

ingezegende
huwelijken.

gedoopten.

146
125
383
107
92
59
67
5
91
26

(c) t

t
t

t
t

t

tot de eerste
H. Communie
aangenomen.

13
3
11
8
7

t

4

t

10

t
t
t
t

t

10

120

t

t

(a) Nopens de gewesten Benkoclen, Lampongsche districten, Palembnng, Rionw, Billiton, Westerafdeeling van Borneo en Zuideren Oosterafdeeling van Borneo schjjnen geen opgaven ontvangen. De opgaven betreffende Menado z(jn vermoedelijk begrepen onder die
der Molukken.
(6) Waaronder 213 pupillen. (c) De dus f geteekende kolommen z(|n, bjj gemis aan opgaven, niet kunnen worden ingevuld.
§ 2.

Mohammedaansche.

Na hetgeen reeds in hoofdstuk C is medegedeeld omtrent
de stemming der inlanders in godsdienstzaken en omtrent
de verschijnselen die zich hier en daar op Mohaminedaanscli
godsdienstig gebied voordeden, valt te dezer plaats nog
slechts het navolgende te vermelden.

Hoewel, gelijk meermalen is opgemerkt, over 't algemeen het aantal bedevaartgangers toeneemt naarmate de
reizen naar Mekka goedkooper worden en de welvaart onder
de inlandsche bevolking vermeerdert, vertrokken er toch
in 1876 minder pelgrims uit Indie dan in 1875, zoo als
uit onderstaande opgaven der gewestelijke besturen blijkt.

VERTKOKKEN.

TEHOGGHKKKHl).

G E W E S T E N.

Java en Madura
Sumatra's Westkust

. . . .
.

.

.

Lampongsche districten .

.

Billiton
Wester-afdeeling van Borneo
Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo
Celebes en onderhoorigheden

1872.

1873.

1874.

1875.

1876.

1872.

1873.

1874.

1875.

3263

2174

2954

3428

(a)3094

1512

3242

1847

2078

860
47
144
377
11
»
57
130

749
17
105
390
29
1
4
•57

670
28
104
447
19
6
»

938
35
131
295
87
7
»
110

(*) 728
27
(e) 72
(e) 311

136
22
36
132
57

612
18
43
349
9
»
29
00

415
40

209
101
2

364
94
»
11
8

7>

14
2

5

Bali (Boelelengen Üjeinbrana)

>

»
»
>

Totaal Buiteubezittingen (k)

2097

1659

1

96

3>

»
1847

388
198
»
17
10
»
11
2227

W 191
7

Tt

o

f>

(/)

48

23

467
193

171
24
.
2
1

9
3
»
23
2012

7>
1>

•
606

1876.

M

2649

557
9
27
323
25
1
»
23

246
11
49 (d)
( / ) 398
16
5
»
61

595
14
100
281
56
6

372
14
•>
9
1
»
»

228
43
3
1
»
»
>

336 (A)
41

1518

1240

7>

48
256
71
»

J>

2
5
»

1

11
•

6

8

1176

1446

Bijlagen C.

W.
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(«) Voor zoover dit in opgegeven, waren onder de vertrokkenen 80 personen van aanzien (03 uit .Soeralmna, 10 uit Hautain en
1 uit Haujocinasi en U vrouwen (mcercndeels uit Bantam). Over de verschillende gewesten was liel cijfer der vertrokkenen en teruggekcerden in 1870 verdeeld als volgt:
VerTerugtrokken. gekeerd.

Hautain
Ilatavia

Krawang .

Pranger lagMrtuhappn

Chcribon
Tuil
1'ekalongan
Sainarang
.lapara
(6) Hieronder
Idem
Idein
Idem
Idem
Idem
(<■•)
(/■)

415
304
8
598
231
68
148
153
40

280
140

II

690
204
44
125
130
79

TerugVertrokken. gekeerd.

Keinbang . . .
.Soerauajja . .
1'asoeroean . ,
Probolinggo ,
Bezoeki. . . ,
Hanjoewangi.
HnnjoemaH . .
Hagelen. . . ,
Kadoe. . . . ,

u

350
101
32
20
23
01
118
87

50
340
77
21
29
20
40
79
82

TerugVertrokken. gekeerd.

Djokjokarta
.Soerakarta .
Madiocn. . .
Kediri. . . .
Madura . . .

8
56
52
25
108

25
36
17
37
81

3094

2649

(/i) Hieronder 13personen die indertijd zonder wettigen pau waren
vertrokken.
(i) Hieronder 29 personen van aanzien.
(k) Behalve do residentie Suniatra's Oostkust, waarvan deejjters
niet bekend zijn.

12 personen van aan/.ien.
21 vrouwen.
10
n
45
„
en 8 kinderen.
tl
„ 14
„
36
3

Volgens de opgaven van liet consulaat te Djeddah '/.ouden
ar in liet afgeloopen saizoen 1876/77 4(104 Nederlen Iseli-

redenen wenschelijk moet geacht worden dat regtstreeksch
vervoer met Nederlandsche schepen regel worde, is (in
Junijjl.) de aandacht der Indische Regering gevestigd op
da vraag , of in de aangehaalde verordening aan de reederijen
of gezagvoerders geen te hoogeeischen zijn gesteld. Tevens
zijn bedenkingen geopperd tegen eene door de Indische
Regering genomen beslissing, volgens welke de genoemde
verordening ook van toepassing zou zijn op de stoomschopen, voor rekening van de maatschappij » Nederland "
in de vaart gebragt tusschen het moederland en Indie ,
doch niet voor den maildienst gebezigd (3). Die beslissing
toch scheen strijdig met de bepaling, dat (behalvede voor
maildiensten gebezigde stoomschepen) ook de door bet
Gouvernement voor het transport van personen gebruikt
wordende schepen niet aan de voorschriften omtrent het
vervoer vau inlanders over zee onderworpeu zijn (art. 21 l>
van Indisch Staatsblad 1872, n°. 179).

[ndische bedevaartgangers te Mekka zijn geweest tegen
5400 in 1875/76. De consul veronderstelde echter dat er
in werkelijkheid niet zooveel minder dan in liet voorafgegane bedevaartsaizoen waren aangekomen, maar dat velen
verzuimd hadden zich hij het consulaat aan te melden.

Onder ben die zonder pas uit Indie waren vertrokken of zich
eenvoudig bediend hadden van een zeepas voor de reis
naar Singapore, waren er in 1870/7*5 325, in 1870/77 slechts
52, die zich eerst te Djeddah van een pas voorzagen. Van
de 4552 Indische passen (1) waren er 2079 op Java en
Madura en 1873 in de buitenbezittingen afgegeven. In
1875/76 beliepen de heide laatste cijfers 3211 en 1804.
Voor zooveel daarvan op de passen aiinleekening was
geschied, bleken in laatstgenoemd jaar 4:531 personen voor
de reis naar Mekka te hebben medegenomen f 2 100 994;
in 1876/77 3<>42 personen te samen f 1768 429, d. i. in
elk dier jaren gemiddeld f 485 per hoofd.'
De, bedevaartgangers maken de reis nog bijna altijd over
Singapore, dewijl hun weinig of geen gelegenheid wordt
aangeboden om van Nederlandsch Indie regtstreeks naar
Arabie te gaan. Het schijnt namelijk dat het vervoer van
pelgrims geen voordeel kan opleveren wanneer streng de
hand wordt gehouden aan de bepalingen van Indisch
Staatsblad 1872, n°. 17!) (verg. het verslag van 1873 .
bladz. 130) (2). Daar het intusschen om onderscheidene

IV.

INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID,

t.iTKEERiNfis-

EN SPAAItFONDSEN.
Gestichten. Omtrent de verschillende op en buiten Java
bestaande weeshuizen en andere gestichten van liefdadigheid zijn over 1876 de hieronder volgende niet zeer volledige
opgaven ontvangen.
(3) De maatschappij „Nederland" had namelijk haar voornemen
te kennen gegeven om, na uitbreiding van hare stoomvloot met de
van de maatschappij „Java" ingehuurde schepen (zie bladz. 107),
deze laatste, voor zoo ver zjj niet in den postdienst voeren, ook
te benuttigen voor het transport van bedevaartgangers, mits de
verordening van 1872 niet op die stoomschepen werd toegepast.
In 1870 heeft intusschen de maatschappij „Nederland" 383 dekpassagiers — waarschijnlijk allen bedevaartgangers — van Java
naar Sucz vervoerd.

(1) In April JL is, naar aanleiding van een ter zake gerezen
twijfel, uitdrukkelijk beslist, dat de passen der bedevaartgangers
ilnJisc/i Staatsblad 1859, n°. 43) ap een zegel van f 0,50 moeten
geschreven zijn.
(2) In de Straits Settlements zjjn gelijksoortige bepalingen van
kracht, maar z[j worden ontdoken door de Arabieren die vau het
vervoer der pelgrims hun bedrjjf maken.

Aantal verpleegden bij het
eind v a n :

GESTICHTEN.

VERDERE BIJZONDERHEDEN.
1875.

Parapetten weezengesticht te Batavia.

Diakonie armenhuis op Molenvliet
(Batavia).

68
(26 jongens en
42 meisjes).

1876.

De gezondheidstoestand was over het algemeen zeer
gunstig, ofschoon er één sterfgeval plaats had. In 1870
werden 6 pupillen opgenomen, terwijl 7 jongens en
meisjes niet
5 meisjes het gesticht verlieten. De inkomsten geduafzonderlijk oj>
rende het afgeloopen jaar waren minder dan in 1875.
gegeven).
Cijfers zjjn echter niet gemeld, evenmin nopens de
uitgaven.
61

(jongens en

26

(1 man , 21 vrouwen, 2 jongens
en 3 meisjes).

Bijblad van de Nederlandsche Staats-Cournnt. 1877—1878.

Door de diakonie der Evangelische gemeente werd in
Junfj 1877 het belangrijke besluit genomen om het
armenhuis dienstbaar te maken aan de opneming ook
van kinderen, onverschillig van welken lceftjjd. Daar
de besturen der beide andere plaatselijke licfdadighcidsinrigtingen (het 1'arapattan weeshuis en het Djati-
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Auntal verpleegden l)ij het
eind van:
GESTICHTEN.

VERDERE BIJZONDERHEDEN.
1875.

1876.

gesticht) nledits kinderen van zekeren lccftyd opnemen,
wordt door dezen maatregel in eene erkende behoefte
voorzien. De in het armenhuis te verzorgen kinderen,
die nog niet oud genoeg z(jn om op de gouvernementsscholen te worden toegelaten, zullen in de inrigting
zelve onderrigt ontvangen. Dit onderrigt zal tevens
zooveel mogelijk moeien worden bijgewoond door kinderen van de gealimenteerden buiten het gesticht. Ook
voor andere kinderen, die nog niet op de gouvernenicntsscholen toegelaten kunnen worden, zal deze gelegenheid om eene eerste opleiding te ontvangen toegankelijk zijn.
Omtrent het geldelijk beheer der diakonie over het
afgeloopenjaar zijn geene andere bijzonderheden gemeld
dan dat het diakoniefonds met ruim f 3000 was achteruitgegaan.
S t a d s v e r b a n d t e Batavia,

(1)

4891

Niet opgegeven

48(>

Idem.

De fondsen van dit gesticht, die bü het eind van 1876
f 847 398 bedroegen, zyn onder beheer van hetcollegie
van boedelmeesteren (verg. bijlage M).
Van de ingevoerde verbeteringen in den toestand der
inrigting (Mjblad op liet Imlisck Staatsblad n". 3067) werd
reeds in 't vorig verslag melding gemaakt.

D j a t i g e s t i c h t t e Batavia.

39
(13 j o n g e n s en
26 meisjes).

50
( j o n g e n s en
meisjes niet
afzonderlijk opgegeven).

Gezondheidstoestand in 1876 gunstig. Inkomsten f 18691,925;
uitgaven f 16 954,98*.

L a n d l i o u w g e s t i c h t t e D e p o k (Buitenzorg).

38
49
(25 j o n g e n s e n (31 j o n g e n s e n
13 meisjes).
18 meisjes).

De vermeerdering van het aantal verpleegden was een
gevolg der opneming van een lltal kinderen uit het
opgeheven Rehoboth-asyl te Meester-Cornelis (verg.
bladz. 127). Omtrent het onderwijs en den arbeid der
verpleegden geldt het aangeteekende in 't vorig verslag.
Voor het praktisch gedeelte van den landbouw was
een Europesche landman en nog een tweede persoon
(van Depok) in dienst genomen. Met het ontginnen en
beplanten van het terrein werd voortgegaan. Uit den
aard der zaak kon nog weinig van het geplante (katj a n g , arrowroot, indigo, enz.) te gelde wordea gemaakt.
De veestapel leverde melk en boter ten verkoop op;
de kudde bestond bij het eind van 1876 uit 2 buffels,
10 kocyen en 8 kalveren.
Aan de landbouw-werkzaamheden wordt tot nog toe
slechts door 4 der oudste knapen deelgenomen. Om
die weinige werkkrachten niet aan de inrigting te onttrekken , meende de directie vooreerst nog geene pogingen
te moeten aanwenden om hen aan het gouvemementslandbouw-ondcrwjjs te Buitenzorg (verg. bladz. 124) te
doen deelnemen. Bovendien zou in 1877 in het gesticht
zelf een begin worden gemaakt met theoretisch onderwijs in den landbouw en aanverwante vakken.
In het verslag der inrigting wordt er op gewezen
dat niemand als kwcekeling wordt afgewezen wegens
de geloofsbelijdenis z(jner ouders.
Ten behoeve van het gesticht werd in September
1876 te Batavia een fancy fair gehouden, die zuiver
opbragt de aanzienlijke som van 1' 11 915. Bovendien
werd nog buitengewoon ontvangen, by de overneming
der pupillen van het Rehoboth-asyl, f 2000 in contanten en f 905 aan waarde van diverse inventarisgoederen. De gewone inkomsten (donatien, waaronder
eene te Batavia gehoudene collecte, die f961 opbragt,
en verder jaarlyksche of maandelyksche contributien)
bedroegen over 1876 f 9091,99 tegen f 8 554,51 in 1875.
In doorslag waren echter de gewone inkomsten niet
, toereikend om de uitgaven te dekken. De bedoelde
buitengewone ontvangsten stelden de directie in staat
eenige op het gesticht rustende schulden af te doen
en f 9000 rentegevend uit te zetten.

h i n e e s c h h o s p i t a a l te B a t a v i a .

(1)

De met een * geteekende cijfers betreffen het aantal verpleegden gedurende het geheele jaar.
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A.'uital verpleegden hij bet
eind v u n :

GESTICHTEN.

VEBDEBE BIJZONDERHEDEN.
1875

1870.

Vincentiusgesthsht voor verlaten
Christeukindereu t;> Weltevreden.

•M)

:J2

In in7<> waren de verpleegden allen nolsjes.
zj)u genas b|)sonderbeden gemeld.

Armenschool van de Ursulinen
te Weltevreden.

80

75

Deze inrigting, «aaria d« kinderen ook huisvesting
■ebttnen te genieten, wordt ondersteund door de ver-

Protestantse!) weeft- en armenhuis
te Samarang.

182

Overigens

ccnigiug van den II. Vineeiitius ft l'aulo.

110

De belangrijke vermindering in net aantal verpleegden
is niet toegelicht gevonden. Ook li geen afzonderlijke
ppgSSf van het aantal meisjes ontVSHgen. Omtrent den
gesondbeldstoettsnd werd gunstig borlgt, inkomsten
in 1876: t' 59 299,97; sitgsvea f 58 7(17,98. Een verzoek
van het bestuur der Inrifttng om verhooging van het
gonvernementssnbsldle werd afgewezen.

240
(25 jongens en
215 meisjes).

220
(27 jongens en
193 meisjes).

Onder de 220 kinderen waren er 14, die voor rekening
van partieulieren werden verpleegd. Ofschoon in het
nfgeloopen jaar 4 sterfgevallen voorkwamen | was do
gezondheidstoestand doorgaans zeer gunstig te noemen.
De Inkomsten bedroegen in 1876 f 50 161,10 en de uit
gaven f 48 120,61.

Oude mannenhuis te Samaren?.

70

7(5

De gezondheidstoestand was zeer gunstig. Er kwamen
iu 1870 slechts 4 sterfgevallen voor.

Ghineefloh hospitaal te Samarang.

'17

Bedelaarsjresticht te Samarang.

159

Boomsch - katholiek
weesarmenhuis te Samarang.

en

Jongena-weezen-buigting te Soerabaija.

weeshuis te Boe-

rahaijn.

Yincentiusgestieht

Roomsch - k a t h o l i e k

te

125

Niet opgegeven. Niet opgegeven.

Stadsverband te SamaraiiB'.

Protestantsch

Hij het einde van 1876 bezat deze inrigting een kapitaal
van f 06154*61* (verg. bijlage M noot/o. De inkomsten
over genoemd iaar bedroegen f 11179,66 en de uit
gaven f 5 734,58. Het overschot ad f 5 545,08 werd
besteed tot gedeeltelijke dekking der uitgaven van het
bedelaarsgesticht ter plaatse.

SoeratMUja.

38

39

25
(0 j o n g e n s

:50

19 meisjes).

(jongens en
meisjes niet
afzonderlijk
opgegeven).

26

33

en

weeshuis

te

Am-

.Sedert het loopeude jaar Is het dienstdoend personeel nfl
deze inrigting op beteren voet ingerigt (zie Indisch
Staatsblad 1876, n°. 187). Dientengevolge zullen o a.
de zieken, moerendoels dwangarbeiders, niet langer
door mede-veroordeelden, maar door vast aangestelde
vrije bedienden worden opgepast, waardoor ook beter
tegen ontvlugting zal kunnen worden gewaakt.
De opgaaf betreffende het aantal verpleegden, zoowel
over 1876 als 1876, loopt slechts tot 31 Maart. Gedu
rende het 17de verslagjaar der inrigting (1 April 1875- 31 Maart 1876) werden 3 jongelingen opgenomen tegen
4 die het gesticht verlieten. Allen bezoeken de vijfde
gouvernements lagere school, doch sommigen ontvangen
extra teeken- en muzieklessen. 5 der pupillen onder
wierpen zich met goed gevolg aan het klein ambte
naars-examen. In de bijdragen der particuliere liefda
digheid kwam eene zeer merkbare vermindering. Door
het aandeel in een legaat werd de kas der inrigting met
f 4 426,15 gestijfd. De rekening over 1875(76 wees in
ontvangst een totaal aan van f 15 798,57, in uitgaaf
een totaal van f 15 349,42.
De ontvangsten bedroegen in 1876 t ' 6 957,47 en de uit
gaven f 7 280,33. Het gesticht bezat op 31 December
1876 een kapitaal van f 33 116,65 mm eigendommen en
hypotheken, tegen f 31001,65 op 31 December 1875.

De verpleegden (in beide jaren) waren allen meisjes. De
ontvangsten van het gesticbt (dat bjj het eind van 1876
een kapitaal bezat van f 4 561,15) bedroegen over ge
noemd jaar f 2 361,11, de uitgaven f 3 267,03.
Deze inrigting had in 1876 opgehouden te bestaan. De
nog aanwezige kinderen waren, op kosten van den
pastoor, bjj familien g^ulaatst.

weeshuis te

Soengeudaa (Banka).
Protestantsch
boina.

Zie hierboven.

Niet o p g e g e v e n .

Niet opgegeven.
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Aantal verpleegden l)ij bet
eind van:

VERDERE BIJZONDERHEDEN.

OB8TI0HTRN.
1875.

Protestantscb weeshuis te Ternate.
Leprozengestiehten (2 O]) Java en
5 in de buitenbezittingen).

1870.

Niet opgegeven. Niet opgegeven.
190

155

Instellingen tan bedeeling. Omtrent de armenbedeeling
in Nederlandsen Indie gedurende 1870 zijn slechts enkele
opgaven ontvangen betreffende de drie hoofdplaateen van
Java Door de 1'rotestantsche diakonie te Batavia werden
40 personen bedeeld met f 0770, daaronder f 120 voor de
armen van de Christengemeente te, Toegoe. De Protestantsche
diakonie te Samarang bedeelde 52 behoeftigen; terwijl hij
de Roomsch-katholieke gemeente aldaar 28 personen in
hedeeling waren. Omtrent bet bedrag dier bedeeling zijn
echter geene opgaven ontvangen.
Het aantal personen in bedeeling bij de te Batavia ge
vestigde commissie tot ondersteuning van behoeftige Chris
tenen bedroeg 142, die te zainen f 14 948 ontvingeu. (In
1875 gaf deze commissie voor de bedeeling van 135 per
sonen f 13 182 uit.) De te Bamarang bestaande commissie
van gelijken aard bedeelde 85 personen met f 4593 (in
1875 94 met f 0255), en die te Soerabaija 58 personen met
f 7389 (in 1875 47 met f 5882).
De ontvangsten van het » fonds des Vredes door het bloed

Uitkeeriin/s- M spaarfondsen. Het van regeringswege
beheerde watersnoodfonds bestond bij het einde van 1N70
uit f 31457,035.
De ie Batavia bestaande vereeniging » Onderling hulp
betoon", ten nutte der betrekkingen van overleden onder
wijzers, telde hij het einde van 1870 135 leden, terwijl
haar kapitaal f 4y 489,70 bedroeg.
Het in 't vorig verslag (bladz. 119) bedoelde uitkeeringsfonds te .Samarang heschikte op genoemd tijdstip overeen
kapitaal van f 14 438,85.
Omtrent de vier in Nederlandsch Indie bestaande spaar
banken zijn de volgende opgaven ontvangen:

f 2*25 517,09

.

Blijft

(Soerakarta) 50, Kandangan (Djokjokarta) 45, Henkoelen 12, Palembang 22, ltiouw 14, Temoeuipnli
(Menado) 3, en Modeleino (Menado) 9 leprozen, tegen
respectievelijk 44, 84, 12, 22, 14, 4 en 10 ui) het
einde van 1875. Het gesticht te Ternate schijnt, lij)
gemis aan verpleegden, gesloten te zijn geworden.

des Kruises" te Soerabaija bedroegen f3025 en de uitgaven
f 2015, welke sommen over 1875 waren f2753 en f 2515.
De ontvangsten van de te dier plaatse bestaande vereeniging » Caritas" voor het verschaffen van levensmiddelen
aan behoeftige Christenen bedroegen f 322 tegen een uit
gaaf van f 342 (in 1875 f 632 en f 321).

BATAYIA.

Teruggenomen . .

ny het einde van 1870 wardenverpleegdi te Waagkang

SAMARANG.

SOEBA.BA.iJA.

MAKASSER.

f 1 350 904,99 (c) f 2 009 102,39

(d)

1402 297,41

657 386,81

871 713,71

f

18 539,99

f 4 287 815,10

f 2 008291,80

f 2 940 876,10

f

18 539,99

1 005 790,74

555 348,62

704 735,86

f 3 222 018,30(0) f 1452 943,18

f 2 236140,24

4 523,00
f

14 016,99 (e)

Aan rente en dividend voor de inleggers gedu150 163,59 {b)

66 692,22

110 359,65

f 3 372 181,95

f 1519 035,40

f 2 346 499,89

50 000,00

02 535,90

41 442,10

358,86(/)
f

14 375,85
78,38

(a)

Verdeeld over 3494 Uiteggen, waarvan 503 voor sommen boven f 2000 en C07 voor sommen beneden de f 100.

(t)

De kapitalen waarover Bedarende **■ °f m(,cr kwartalen rente verschuldigd was, bedroegen f 2 869 350, gelijkstaande met
t 2 402 617,50, waarover vooreen vol jaar rente was te betalen. De Inleggen genoten 4 "/. vaste rente en tHt 7„ dividend.

(c)

Deze som bedraagt bijna f 1200 minder dan de opgaaf in 't vorig verslag. De reden van dit verschil is echter niet toegelicht.

(</)

Eerst na 1 Janiiarjj 1876 opgerigt (Indisch Slaahblml 1876, n°. 07).

(e)

Toebehoorende aan 31 inleggers (waaronder 3 Chinezen en inlanders).

(/)

Hiervan f 211,50, waarmede de rekening der inleggers op 31 December 1876 wegens 6 % rente stond goedgeschreven. Van het
overig bedrag behoorde I' ÏK..'I8 aan het reservefonds en stond op renterekening uitgetrokken f 68,98. De sommen die ingevolge
het reglement regt op uitkeering van rente gaven, stonden gelijk met een kapitaal van I' 3525, waarover voor het geheele jaar
rente verschuldigd is.

Bijlagen C.
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jaar minder ernstig was dan in het daaraan voorafgegane,
tegenover 90 300 koorts-en 21 019 cholera-liiders in 1875,
telde men dan ook in 1N76 niet minder dan 132 021 koorts
lijders, maar daarentegen slechts 5950 cholera-liiders, In
de buitenbezittingen was in het afgeloopen jaar zoowel

De loatateiyic In liet verslag van 1875, blads. 125, be
sproken herziening van hel algemeen reglement op den
burgerlUken geneeskundigen dienal (lndlseh Staatsblad L827, het ziekte- als het sterftecijfer gunstiger dan i':i 1875; er
werden namelijk 18 397 (2) zieken behandeld, waarvan
n°. 08) is in Indie nog in behandeling.
1227 of 6.0 pet. stierven , terwijl in 1N75 behandel I wer
De proef, blijkens liet vorig verslag in 1N70 te Batavia
den
3 2 8 6 4 zieken en hiervan 5584 of 16.9 pel. stierven.
genomen met 1 i«?t aanschaffen van geneesmiddelen voor de
Nam, blijkens bet voorafgegane, de cbolera-epidemie
burgerlijke riekeninrigtingen enz. tegen eene vaste som
00 Java in 1N76 belangrijk af, geheel geweken was zij
per recept (niet alleen hij den stads-apotheker, maar nuk
bij het einde van het jaar nog niet; in enkele gewesten
hij andere apothekers met wie terzake was gecontracteerd),
heeft gunstig gewerkt en is daarom tot31 December 1877 kwam de dekte hier en daar nog somtijds voor. Jn
bestendigd. Te Boeraba^ja, waar de in 1876 benoemde stads- Atjeh bleef men el' ook niet duurzaam van bevrijd. Al
apotheker niet genegen was de levering van geneesmid daar verheft zich de cholera het meest in de maanden
delen volgens de bestaande voorwaarden op zich te nemen, Januarij — Maart. ' " 1877 heerschte zij echter gedurende
werd, op het voorbeeld van hetgeen te Batavia was ge
daan, met een particulieren apothekereene tijdelijke over
eenkomst gesloten, maar deze is, wegens de verkregen
ongunstige geldelijke uitkomsten, na December 1876 niet
verlengd. Tijdelijk worden nu op die hoofdplaats de geneesmiddelen tegen den kostenden prijs uit de garnizoens-apotheek verkregen: eene regeling die ook te Samarang werkt.
Voor hunne hemoeijingen aan de bereiding verbonden,
ontvangen de militaire apothekers op beide plaatsen eene
maandelijksche toelage.
De volgende maatregelen, den civielen geneeskundigen
dienst in het algemeen betreffende, werden nog in 1876
of later genomen.
Vermits in de dienstregeling der civiele gouvernenients

die maanden in
afgegane jaren.

minderen graad

dan in de drie voor

op Java werden door koorta-epidemien bet meest geplaagd

Alf/emeene gezondheidstoestand.
In 1876 werden bij den
burgerlijken geneeskundigen dienst op Java en Madura
behandeld 203 194 (2) zieken, waarvan 14 982 of 7.3 pet.
-stierven. Het ziektecijfer was dus ongunstiger, maar het
sterftecijfer gunstiger dan in 1875, toen van de 194 341
behandelde zieken 17 288 of 8.9 pet. overleden. Hieruit is
reeds af te leiden dat de aard der ziekten in het afgeloopen

de residentie Basoeroean en de afdeeling Buitenzorg. In
deze afdeeling zijn de oorzaken en het karakter der ziekte
in September 1876 naauwkeurig nagegaan door den inspec
teur van den burgerlijken geneeskundigen dienst. Blijkens
het daaromtrent door hem uitgebragt verslag (Jaiasche
Courant van 3 November 1876) l a g d e oorzaak derepidemie
geheel in het duister en bevestigde bet karakter der ziekte
de meening dat ook in bergstreken malaria-processen kun
nen voorkomen. Daar in de laatste drie jaren een groot
gedeelte van Java (Bembang, Bagelen, Madioen, Kadoe,
Benige streken van .Samarang, enz.) door koortsen was
geteisterd geworden, scheen te denken aan algemeen
heerschend-; invloeden, die evenwel niet nader aangewezen
konden worden. De v r a a g , of het bestuur tusschenbeide
behoorde te komen niet de verstrekking van geneesmiddelen,
werd iu ontkennenden zin beantwoord, vooreerst omdat de
ondervinding omtrent de benuttiging van medicijnen, door
de landheeren verstrekt, hiertoe niet aanmoedigde, en ten
andere dewijl over geen voldoend geneeskundig personeel
kon worden beschikt om individueel hulp te verleenen ;
men heeft zich dus bepaald tot het geven van algemeene
voorschriften.
Aangaande den aard en den omvang der koorts-epidemie
in Pasoeroean is een onderzoek ingesteld door den kolonel
op non-activiteit IC. T H . KEICIIE (vroeger chef van den
geneeskundigen dienst, thans gepensioneerd). Uit het door
hem ingediend rapport bleek, dat tot op 30 September
1876 onder eene bevolking van 592 643 zielen, wonende
in 166(5 dessa's , 26 650 zieken waren voorgekomen: 4,5 pet.
van de sterkte der bevolking was alzoo aangetast. 20 340
van dezen genoten in zoover geneeskundige behandeling,
dat zij door de tusschenkomst van doctors djawa of dessaboofden geneesmiddelen ontvingen; van de hierbedoelden overleden er 5 3 3 , alzoo 2.6 pet. Van de niet genees
kundig behandelden overleden er 617 of circa 9,8 pet.
In het geheel stierven er alzoo 1150 of 4,3 pet. van
het aantal zieken, terwijl de verhouding van de over
ledenen tot de sterkte der bevolking stond als 1:515
of ruim 0,19 pet.
Het aantal poklij Iers was iets grooter dan in de voor
gaande jaren. De verkregen ondervinding, dat choleraepidemien in den regel door pokken worden opgevolgd,
deed zulks min of meer verwachten. Op grond daarvan
werd e r , reeds van 1874 af, op aangedrongen streng de
hand te houden aan bet revaccineeren, en daaraan mag
het vermoedelijk toegeschreven worden dat de pokziekte
geen grooteren omvang verkregen heeft.
Eene aanwijzing voor welke ziekten lijders- in behande
ling kwamen , en eene statistiek van het aantal lijders op
elke plaats vindt men in bijlagen W en X (voor de be
handelden door doctors djawa vindt men soortgelijke op
gaven in de reeds aangehaalde bijlagen Y en Z).
Het gebruikelijk vijfjarig overzigt (waarin de laatstbe
doelde behandelden niet begrepen zijn) volgt hieronder.

(1) Tot regel is aangenomen dat eene ziekte geacht wordt epi
demisch te heerschen, wanneer z(j het gewone ziektecijfer van al
<le ziekten te zamen onder de bevolking, onder gewone omstandig
heden, overschrijdt, terwijl eene ziekte endemisch is te noemen,
zoo zjj zich beperkt tot de plaats van haar ontstaan, maar velen
te gelijk aantast.

(2) B\j deze opgaven is, even als vroeger, niet gerekend op de
behandelden door doctors djawa. Thans zjjn deswege voor 't eerst
hier te lande cijfers ontvangen (verg. bjlagen Y en Z). Zjj wijzen
voor Java en Madura een totaal aan van 57173 behandelden, voor
de buitenbczittingen van 15 607, van welke 4392 en 722 stierven
of respectievelijk 7.68 7 . en 4.62 °l..

geneesbeeren {Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 433)
niet was melding gemaakt van de resolutie van l(i November
1824, n°. 12 (Indisch Staatsblad 1825, n°. 9 ) , krachtens
welke de ambtenaren, die eene maandelijksche bezoldiging
van f 150 en minder genieten, zich, des verkiezende, door
de plaatselijke geneesbeeren gratis kunnen laten behandelen,
werd bij een Indisch besluit van 1 üctober 1876, ter
wegneming van twijfel, de verpligting daartoe alsnog uit
drukkelijk aan de bedoelde geneesbeeren opgelegd.
Bij Indisch besluit van 2 Üctober 1876, n°. 1 3 , is het
geldende voorschrift, dat bij epidemien aan behoeftigen
onder de bevolking voor 'slands rekening geneesmiddelen
verstrekt kunnen worden, in dier voege uitgebreid , dat die
verstrekking nu ook mag plaats hebben wanneer zich,
hetzij al of niet epidemisch, ziekten vertoonen die in Nederlandsch Indie niet inheemsch zijn', bijv. cholera, of bij het
heerschen van endemien (plaatselijke of beperkte epide
mien) (1). Op plaatsen waar zich geen Europesche of inlandscbe geneesheer bevindt, zal het noodige verkrijgbaar
y.ijn bij de controleurs en gezagvoerende ambtenaren. De
bepaling van 18(59 (liijbladoj) het Indisch Staatsblad n°. 2231;
zie het verslag van 1870, bladz. 81), welke de verkrijg
baarstelling van geneesmiddelen bij ambtenaren beperkt tot
plaatsen waar bezoeken van deskundigen niet verwacht kun
nen worden, werd bij deze gelegenheid ingetrokken.
Bij Indisch besluit van 13 April 1877 (Indisch
Staatsbladn°. 78) is, met intrekking van Indisch Staatsblad
1845, n°. 11 (art. 1), bepaald dat de chef over den ge
neeskundigen dienst en de dirigeerende officieren van ge
wondheid in Indie geene burgerpraktijk, van welken aard
ook, mogen uitoefenen, met dien verstande dat onder dit
verbod niet is begrepen: a. het verleenen van oogenblikkelijko hulp zonder belooning, in die gevallen waarin de
menscbelijkheid zulks vordert, en 6. liet waarnemen van
■consulten of belangrijke heelkundige operatien.

U:.jblad vau de Nederlandsche Staats-courant. 1877—1878.
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B I' l l) B M I E - L 1.1 1) E H B.

Verhou
ding van ii. Behan
Overle de over- delden.
ledenen b. Over
Knokkel
denen t<)t d e 1)■!■ hellenen. Koortsen.
koorts.
handel- o. Sterft»

Behan
JAKIÏN

delden.

.Invii e n

i »T:{.

1871.

is:

1876.

75 614(4)

181 282 (e)

4 521 1 : 16,72

a.
b.
c.

32 124
2 250
1: 14,27

a.
b.
c.

59 715
526
1:113,09

u.
b.
c.

2 920
36
1:81

a.
b.
c.

90 300
3 821
1:23,03

»

a.
b.
c.

132 021
6 816
1 : 19,37

»
»

8 849 1 : 20,48

134 307 (<1)34 824 1

Dysen
Cholera. Beri-beri. Pokken.
terie.

Andere
TOTAAL.

ziekten.

verhoudinir.

den.

1872,

(«)

3,85

194 341 (e) 17 288 1 11,24

2 0 3 1 9 4 ( / ) 14 982 1 13,56

niiiliiÜI
24
1
1:24

199
8
1:24,87

32 347
2 259
1 : 14,32

10 893
4 014
1 :2,30

336
8
1:42

125497
5 728
1 :21,90

»
»

09 034
30 387
1 :2,29

253
19
1 : 13,31

38
72 845
12
30 454
1:3,16 1:2,4

»
»
»

21 019
7 347
1 :2,94

220
36
1 : 6,45

112145
11203
1 : 10,01

5 950
3 425
1 : 1,74

727
80
1 :9,08

138 698
10 321
1 : 13,43

i

54 520
33
504
14
1 : 90,0 1 :2,30
»
»

B

IliiitcnbczK tingen.
1872.

187J{.

1871.

187Ö.

1870.

702 1 : 34,89

24495(i)

01745 (ZO

5 365 1 : 11,51

44 139 (i)

9 014 1 :

4,89

5 584 1 :

32 804(k)

1227

18 397 (l)

5,88

422
2
1:211

a.
b.
c.

776
29 175
22
255
1 : 35.271 :114,41 1 :

a.
b.
c.

810
1721
174.)
16 009
39
1
233
7 927
1:44,13 1:810
1 : 7,49 1 :2,09

»
»

14 713
1468
4 937
54
1:27,18 1 :2,98

»
»
»

1298
509
239
251
1 : 5,44 1 :2,26

y>

a.
b.

1 : 14,99

140
11
1 : 13,27

a.
b.
c.

c.

»
»

a.
b.
c.

840
69
1:12,17

1:35

(«)

De hieronder opgebragte cijfers zjjn reeds begrepen in de
totalen der behandelden en overledenen (kolom 1 en 3).
(6) Hieraan ontbreken de opgaven van 12 plaatsen.
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n
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n

n

n

I

n

(")

n

n

v

n

n

•

n

iS)

n

n

n

n

v

(O

n

n

n

u

71

"

21

J>

»
»

1324

323

50

ï:4,57

1:51

»
»

1477

2 924

528

ï :5,54
538
168

ï :3,2
98
16

ï

6,12

301
37

ï

8,13

1: 26,4

3 420

387
1: 8,83

»
»
»

40 376
4 997
1 : 8,08

7>

21423
8 368
1:2,56

»
»
»
y>

»
443
10

16 314
5 008
1 :3,25
3 451

606

1:44,3 1: 5,69

(</) Hieraan ontbreken de opgaven van de residentie Znider- en
Oosterafdeeling van Borneo en van 7 plaatsen in andere
gewesten.
(A) Hieraan ontbreken de opgaven van 10 plaatsen.
6
(')
n
n
n
n
»
17
(*)
n
»
n
n
n
12
„ (verg. bijl. X )
(O
r>
n
n
n

r
'

99
7 381
64
4 128
1,55 1 :1,79

51
1

(verg. bijl. X).

Eene aan de berigten van de hoofden van gewestelijk
bestuur ontleende opgaaf van het aantal overledenen in
elk gewest ten gevolge van ongelukken, en van het aantal
moorden (ook zelfmoorden) is opgenomen als bijlage AA.

de hoofdplaatsen van Java van goed drinkwater te voor
zien , en omtrent den stand der in uitvoering zijnde werken
om Batavia en Bamarang tegen overstrooming te vrijwa
ren , wordt verwezen naar hoofdstuk L .
In verband met de uitbreiding welke de hoofdplaats
Batavia naar de zijde van Tanah-Abang heeft ondergaan ,
is het bestaande kerkhof voor Europeanen en niet dezen
gelijkgestelden aldaar te veel in het centrum der gemeente
gekomen , zoodat h e t , vooral uit een hygiënisch oogpunt,
raadzaam wordt geacht dit kerkhof te verlaten en pogingen
aan te wenden om naar den kant van Djati Tanah-Abang,
of hooger o p , een terrein te vinden, geschikt voor eene
nieuwe Kuropesche begraafplaats.
In December 1876 werd door de Indische Regering be^

Mêatregéle* ter bevordering tan algemcene en plaatsilijAe
hygiëne. Met voldoening mag worden getuigd dat de zorg
voor de openbare gezondheid ook onder de inlandsehe bevol
k i n g meer en meer gewaardeerd wordt.
De reizen van den inspeeteur van den burgerlijken ge
neeskundigen dienst hebben ook in 1876 ten gevolge ge
had dat aan verscheidene schoolgebouwen, gevangenissen,
enz. , verbeteringen zijn aangebragt.
Omtrent hetgeen in het afgeloopen jaar gedaan is om
i

[•*•
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paald, dat da op de hoofdplaatsen Batavia, r*amar"ng en
Soeraba\ja door de politie gevonden lijken van onbekende
«•n behoeftige Europeanen en net dssen gelijkgestelden,
die niet hebben benoord tot de land- of zeemagt, In do
stedelijke liekengestichtea /uilen worden opgenomen en van
«kar uit begraven.
Over den aanplant van euaalypttu en zonnebloemen In
liet belang van den gezondheidstoestand in moeraatige
streken, /.ie men liet oangeteekende op blada. 129 (1)Ter verbetering van den ongunstigen gezondheidstoe•tand te Menggala, hoofdplaats der afdeeling Toelang
Bawang in deLampongscbe districten, achtte bet bestuur
b e t n o o d i g een

aantal

w o n i n g e n t e verplaatsen , v r u c h t -

boomen te vellen, de wegen te verbreeden, enz. Ten
einde d a a r b i j d e m e d e w e r k i n g d e r b e w o n e r s t e v e r k r i j g e n ,
w a s bet n o o d i g a a n h e n , die d a a r d o o r s c h a d e z o u d e n

komen te lijden, vergoeding toe te kennen. De noodige
gelden daartoe (f 1500) werden uit 's lande kas beschikbaar gesteld.
De weder opgevatte overweging van bet denkbeeld om
quarantaine-muatregelen in Indie in het leven te roepen ,
beeft nog niet tot bepaalde uitkomsten geleid. Vermits
het zich liet aanzien dat de in 1874 te Weenen gehouden
sanitaire conferentie niet zal leiden tot het sluiten eener
internationale overeenkomst, is aan de Indische Regering
aanbevolen (April 1877) om bij de behandeling van bet
onderwerp gebruik te maken vau de onlangs ingevoerde
Nederlandsche wet tot wering bier te lande van besmetting door zeeschepen (Staatsblad 1877, n°. 35), welke wet
in hoofdzaak overeenstemt niet bet reglement dat op de
Weener-conferentie voor het stelsel der »inspection médicale" was ontworpen.
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de dienst \ uu den ontbrekenden geneesheer te Japara, voor
zooveel de afdeeling Koedoei betrof, opgedragen aan den
g e n e e s h e e r voor de al'deelingen 1'atti e n J o n n a . Mn even/.oo

werd, bij ontstentenis van een geneesheer te Panaroekan,
de dienst in die afdeeling tijdelijk gehrngt tot den werkkring van den geneesheer te Bezoeki. Ook el Iers omvatte
de dienst der plaatselijke geneesbeeren soms meer dan ééne
a f d e e l i n g , zij b e t ook dat 00 de t o e g e v o e g d e afdeeling bij

da bepaling van het aantal standplaatsen niet gerekend
was. Dit was o. a. het geval te Qnssee (Soerabaiia), waaide geneesheer belast bleef met den dienst in de afdeelin;;-en
Skhujoe en Lamongan , en te Madioen , onder het ressort
van welke plaats in 1S75 de afdeeling Patjitan werd gebragt, doen op deze regeling moest in 187(5 worden teruggekomen , omdat die vereeniging niet wel doenlijk bleek.
Te Patjitan werd toen een /eer geschikte doctor djawa
aangesteld

(7).

Ken

korten tijd vervuil.

paar

standplaatsen

bleven

slechts

Te Poerwakarta (Krawang), waai- men

• e d e r t t w e e buren g e e n g e n e e s h e e r h a d g e h a d , vestigde e r
zich een in de t w e e d e helft van 1 8 7 b , doch hij v e r t r o k
w e d e r in den a a n v a n g van 1877. E u t e In lramaijoe (Cher i b o n ) , w a a r in April 187b de plaatselijke g e n e e s h e e r vert r o k k e n w a s , bood zich eerst in S e p t e m b e r een a n d e r e
o a n d i d a a t a a n , die e c h t e r reeds in D e c e m b e r o v e r p l a a t s i n g

verzocht en verkreeg naar Panaroekan (8).
Bene lijst der verschillende standplaatsen , ook van die
(bij h e t eind van 187<ï ten g e t a i e van öü) (J) w a a r t-fII—
eieren van g e z o n d h e i d met de w a a r n e m i n g v a n d e n p l a a t selijken g e n e e s k u n d i g e n dienst w a r e n b e l a s t , vindt m e n

in de reeds aangehaalde bijlage X.
Bij ontstentenis gedurende eenige maanden (1 .Maart —
15 December) van een officier van gezondheid te Soerakarta,
werd de waarneming zijner functien, ook wat den burEurope$ehé geneetkundigen. Waren er bij bet eind van gerlijken geneeskundigen dienst betreft, lijdelijk opge Iragen
1875 van de 38 buiten de drie hoofdplaatsen van Java aan een gepensioneerd' oificier van dien dieusttak. Te
(waar vaste stadsgeneesbeeren zijn in dienst gesteld) (2) Djokjokarta kon in 1870 de waarneming van den civielen
aangewezen standplaatsen van geneeeheeren, met de geneeskundigen dienst weder op een officier van gezondheid
waarneming van den civielen geneeskundigen dienst be- overgaan, en werd dus de in 187.") daarmede tijdelijk belast, 8 onvervuld (3), bij het eind van 187b' bleef, niet- laste particuliere geneesheer (zie vorig verslag. bladz. 122)
van die opdragt ontheven.
tegenstaande 2 standplaatsen (4) meer in de formatie waren
opgenomen, slechts in een 6tal (5) vacatures te voorzien.
Het getal geneeskundigen die uitsluitend particuliere
Zooveel mogelijk werd echter getracht den dienst op de praktijk uitoefenden (allen in bet bezi*- van neten van beonvervulde standplaatsen door geneesbeeren uit de nabij- voegdheid) klom in 187(> van 24 tot 28; hiervan waren er,
heid te doen waarnemen. Zoo werd, even als in vorige jaren, voor zooveel blijkt, 2 in de buitenbezittingen gevestigd
de dienst van den ontbrekenden geneesheer voor de af- (een te Deli en een in de Minahassa). Aan een bevoegden
deelingen Boekapoera en Limbangan verdeeld tossohen de Kng-elscben geneesheer, in dienst genomen door de aangeneesbeeren te Bandong en Soeinedang (0). Zoo ook "jleef nemers der levering van levensmiddelen, en/., voor de
troepen in Atjeh, ten behoeve van liet aan bun etablissement allaar verbonden personeel, werd door de Regering
(1) Van ecne politiekeur van den resident der YVcsterafdeeling
vergund
(Maart 187b) om, /onder het afleggen van examen
van Uorneo (dil. 2'J September 1876), ten doel hebbende om bij
in Indie, tijdelijk onder bedoeld personeel de genees- en
het uitbreken van eene epidemie terstond maatregelen van voorheelkunde uit te oefenen, mits zijne praktijk niet tot anzorg te kunnen in werking brengen, is reeds gewag gemaakt op
deren uitstrekkende.
Maak. 73/74.
Particuliere apothekers waren in 187b gevestigd op 8
(2) Bij het marine-etablissement te Soerabau'a is nog een afzonplaatsen van Java en op 3 in de buitenbezittingen (10).
derlijke geneesheer geplaatst, wiens bezoldiging komt ten lasle van
het departement der marine (zie over diens werkkring: Indisch
Op de meeste uier plaatsen waren er 2 of meer. Op elk
Staatsblad 1858, n°. 52, 1873, n». 112 en 1877, n°. 118).

(3) Poerwakarta (Krawang), Soekapoera (Preanger regentschappen), Madjalengka (Cheribon), Japara, Toeban (Renibang), Billiton,
Saleyer (Celebes) en Gorontalo (jlenado).
(4) Sedert Augustus 1876 Buitenzorg, waar de militaire werkkring van den officier van gezondheid te druk bleek om hem ook
met de waarneming van den burgerlijken geneeskundigen dienst
belast te laten, en sedert November 1876 de afdeeling Loemadjang
(Probolinggo), waar reeds een particulier geneesheer gevestigd \v:is,
die nu van gouvernenientswege met den plaatselijken dienst en het
opzigt der vaccine werd belast. Op beide standplaatsen was nog
wel niet bh' de bcgrooting voor 1870 gerekend, maar de aan de
titularissen te verkenen toelagen konden worden gevonden uit de
fondsen waarover voor andere plaatsen niet werd beschikt. Hij de
begrooting voor 1877 zjjn toelagen voor41 standplaatsen toegestaan,
zoodat in het loopende jaar (sedert April) nog eene derde nieuwe
standplaats, tioijolali in Soerakarta, is kunnen worden vervuld.
Van de bedoelde 41 standplaatsen zjjn er 36 op Java en Madam
en 5 in de buitenbezittingen.
(5) Soekapoera, Madjalengka, Japara, Panaroekan
Saleyer en Gorontalo.

(Bezoeki),

(6) De pogingen om, door aanwijzing van een uitgestrekter
ressort met evenredige verhooging der toelage, een geneesheer voor
Soekapoera te vinden, die dan zijne standplaats zou moeten houden
te Manondjajja (zie vorig verslag, hladz. 122), sch(jnen tot hiertoe
zonder gevolg te zjjn gebleven.

(7) Ook op sommige der onvervulde standplaatsen bedoeld in
noot 5 hierboven, is een bezoldigd inlandsen geneeskundige gevestigd. (Verg. bjjlage Z.)
(8) Door uitzending van hier werden, na de beschikbaarstelling
der twee camlidaten in 't vorig verslag bedoeld (bladz. 122, noot 1),
in 1876 verder geen gencesheeren verkregen. Zeer onlangs heeft
zich echter een eandidaat voor beschikbaarstelling aangemeld, wiens
uitzending spoedig zal volgen.
(9) Hiervan waren er vervuld 16 op Java en 35 in de buitenbezittingen, of te zaaien 5 1 , tegen 14 en 38 of te zameu 52 op
31 December 1875. Onbezet waren bjj het eind van 1876 de 8 volgende standplaatsen: Aijer-lSangics i l'adangsehc Ben< denlandcn),

Goenoeng Sitoli (Mas), Kepahiang (Patembïng), Paogkal Plnang
(lianka», Sanibas en 15-ngUaijang (Westcrafdeeling van Bormeo),
Jlartapnera (Zuidcr- en Oosterafdeeling vau Boraeo) en Scgiri (Celebes). Slechts op 1 dier 8 plaatsen (te Saiabas) was een doctor
djawa gevestigd. Uit was overigens nog het geval op 3 plaatsen
(ook niet begrepen in de bjj noot 4 bedeelde 41 standplaatsrn),
waar vroeger officieren van gezondheid gestationeerd waren, namelijk te Wonosobo (residentie IJagelen) ''" *• Saparoea en Wahaai
(residentie Amboina).

(10) Te Batavia, Baaaraagen SoerabaQa en verder te Bottenzorg, Cheribon, Pasoerotan, Djokjokarta,

Makasser en Baada.

Soerakarta,

l'adang,

13G
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der drie hoofdplaatsen van Java is een stadsapotbeker aangesteld . iiiiü welke betrekking tevens zijn verbonden de
runctien nut secretaria der plaatselijke oommiaiie van geneeskundig onderzoek en toevoorzJgt. Ban der drie titularissen moest, op grond van handelingen in laatstbedoelde
functie bedreven, uit zijne betrekking ontslagen worden.
Aiin een der particuliere apothekers in de buitenbezittingen
werd, met dispensatie van [ndisoh Staatsblad 1827, n°. 08
i.n'tt :iK en 'Mh. vrijstelling' verleend van de verpligting
om aan zijne apotheek een scheikundig laboratorium te
verbinden en een leerling te houden.
Buiten de ïtadsvroedvrouwen op de drie hoofdplaatsen
van Java werd de verloskundige praktijk op Java uitgeoefend duur ld 811 in de buitenbezittingen door 2 daartoe
geadmitteerde vroedvrouwen. Aan ééne vrouw werd door de
betrokken plaatselijkecommissievan geneeskundig ondersoek
en toevoonsigt. na afgelegd examen, het diploma uitgereikt.
Aan een tandheelkundige uit den vreemde werd het
diploma van tandineester verleend, nadat hij voldaan had
aan het examen, bedoeld hij Koninklijk besluit van 24

Junij 1876 (Ntderlandtch Staatsblad n*. 117).
Iidauihrln' genetiknndigtn. Zoo als reeds in het vorig
verslag is vermeld, kwam de reorganisatie van de school

tot opleiding van inlandsche geneeskundigen te Weltevreden in December 187."> tot stand. Vau de24leerlingen,
toen op de school aanwezig, verzochten er 13, die bij de
opening van den cursus (15 November 1875) het tweede

studiejaar voor de geneeskundige klasse (volgens de oude
regeling) waren ingetreden, om over te gaan bij de voorbereidende afdeeling der gereorganiseerde inrigting. Aan
dit verlangen werd voldaan, en den 18den Janunrij 187(5
ving-en de lessen in die afdeeling- aan. Allengs meldden
zich 34 nieuwe leerlingen a a n , die aan de vereisehten van
het toen in werking- getreden reglement (Lidisch Staatsblad 1875, n°. 265) voldeden, zoodat, met inbegrip van
11 élèves, die bij de opening- van'den cursus op 15 November 1875 het derde studiejaar der geneeskundige klasse
van de oude school waren ing-etreden, het cijfer der leerlingen tot een totaal van 58 geklommen was. De verdere
toelating- werd toen voorloopig- g-esloten, daar de beschikbare localiteit het opnemen van meer élèves niet toeliet. Het onderwijs op de voorbereidende school met hare
47 leerlingen ging- al spoedig- de krachten van één onderwijzer te boven. In Junij 1876 moest dan ook , gelijk reeds
in 't vorig- verslag- werd vernield, tot de aanstelling- van
een tweeden Europeschen onderwijzer worden overgegaan.
Bij het einde van den cursus (September 187(i) werden
15 leerlingen geschikt bevonden om eene 2de klasse der
afdesling voorbereidende school uit te maken, terwijl, met
het oog op h u n goeden aanleg, de verwachting gekoesterd
wordt dat zij in November 1877 tot de » geneeskundige
school'' zullen kunnen overgaan.

[ Nederl. (Oost-) Tndie |
OUrBUS bevinden, <ip I' 18 's maands, en vuur de leerlingen
a:m de afdeeling » geneeskundige sehoul " op f 20 's ïuaands.
In de eerste maanden \an den in November jl. ingetreden cursus is het, getal leerlingen oog met i vermeerderd

en alzoo tut 48 geklommen, waarvan 33 in het eerste en
15 in het tweede studiejaar. Voor eene uitbreiding der
localen, ten einde in staat te zijn het maximum van 100

élèves op te nemen, zou het uoodige worden verrigt.
Aan bet

verzoek van

een Chineschen jongeling om

toelating als élève kun niet worden voldaan; hem is echter
vergund de lessen als toehoorder bij te wonen,

van de tot doctor djawa bevorderde 10 élèves werden

er 8 voorloopig werkzaam gesteld aan de civiele ziekeninrigtingen te Batavia, Saninrang-en Soera ha ija; 1 erlangde
een werkkring- in de residentie Haiijoemas, terwijl de tiende
vergunning kreeg om naar zijne geboorteplaats, Menado ,
terug: te keeren.
Het aantal der bedoelde geneeskundigen in geheel Nederlandsch Indie klom daardoor tot 122, welk cijfer echter
met 4 verminderde, doordien er 2 werden benoemd tot
andere betrekkingen, 1 op pensioen gesteld en 1 u i t ' s lands
dienst ontslagen werd. Een 30tal deden dienst als vaccinat e u r ; de overigen oefenden, onder genot eener landsbezold i g i n g , geneeskundige praktijk uit. ü p welke plaatsen zij
gevestigd waren, kan blijken uit de hooger genoemde
bijlage Z. Dat er bovendien (sedert November 1870 en
Januarij 1877) 4 in Atjeh benuttigd worden, is reeds aangeteekend op bladz. 53.
Aan verscheidene doctors djawa, die zich door geschiktheid , ijver en goed gedrag hadden onderscheiden, werden
toegekend de nieuwe inkomsten , bedoeld bij Indisch Staatsblad 1875, n°. 264 (art. 1 , § 3 ) . Tevens is uitgemaakt d a t ,
voor het verkrijgen van aanspraak op de hun bij bedoelde
regeling verzekerde tractenientsverhooging, in rekening
mag komen de diensttijd, doorgebragt vóór het in werking
treden der verordening.
Inlandsche vroedvrouwen. Het aantal in 1876 op en buiten
Java aanwezige inlandsche vroedvrouwen bedroeg, evenals
in 1875, 93. Voor slechts ééne van de 41 vroedvrouwen,
die van regeringswege eene maandelijksche toelage erlangden , werd de verlenging van dezen onderstand niet noodig
geacht, omdat zij in hare praktijk een voldoend middel
van bestaan kon vinden.
Voorstellen tot de wederoprigting- van eene school ter
opleiding van inlandsche verloskundigen, en van eene
iurigting voor kraamvrouwen, zoowel inlandsche als Europesche, zijn in Indie in behandeling.

Rtkeninrigtinqtn.
Het plan om buiten Batavia, opeen
gezonder plek dan waarop thans het stadsverband (1) gelegen is , een nieuw burgerlijk ziekengesticht op te rigten
(zie vorig verslag , bladz. 123), wordt nog in Indie overwoVan de 58 élèves, die de cursus 1875/76 telde, werden
gen. Ook zijn voorstellen aanhangig om het gesticht ter
3 ontslagen (1 op eigen verzoek, 1 wegens ongeschiktheid
verpleging van beri-beri lijders te Buitenzorg te veren 1 wegens ziekte), kwam 1 te overlijden en werden er
plaatsen naar een terrein, gelegen boven Meester Cornelis,
10, na voldoend eind-examen volgens de oude regeling,
waarin dan tevens gelegenheid zal worden gegeven tot
tot doctor djawa bevorderd. <>p het einde van den cursus
verpleging van de met koortsen en buikziekten uit Atjeh
(September 1876) was dus de getalsterkte tot 44 gedaald.
teruggekeerde dwangarbeiders.
In de afdeeling » geneeskundige school" bleven voor
Eene sedert jaren te Probolinggo, bij wijze van h u i s het eerstvolgende studiejaar geen leerlingen over, en daalhoudelijke regeling, in 't leven geroepen inrigting voor
de voorbereidende klasse hiertoe nog geene elementen
leveren kon, scheen het n u t t i g de drie leeraren der g e - • de verpleging van behoeftige zieke inlanders is onlangs
door de Indische Regering- als inlandsch hospitaal erkend.
noemde afdeeling (2 officieren van gezondheid en 1 miliEr zal nu (in 1878) eenig van 's landswege bezoldigd pertaire apotheker), gedurende het intredende schooljaar, den
soneel (een nmndoor en eene vrouwelijke bediende) bij
tijd, dien zij anders aan het onderwijs zouden moeten b e worden aangesteld ; voors'hands is het toezigt nog oversteden , te doen benuttigen aan het vervaardigen van
gelaten aan een der beambten bij de gevangenis ter plaatse.
zoodanige Nederlandsehe dictaten en handleidingen voor
In Pasoeroean werd de oude verlaten gevangenis ter hoofdde verschillende genees- en natuurkundige vakken, als
plaats ingerigt tot ziekengesticht. Voorts werd niagtiging
voor het onderwijs in 1877/~8 onvermijdelijk waren te
verleend (Augustus 1876) tot het bouwen van twee tijdeachten.
lijke hospitalen voor de verpleging van syphilitische prosDe door de élèves genoten toelage, die bij de reorganitituees, waarvan een te Wonosobo en een te Gonibong
satie der school op het vroegere bedrag van f 15 's maands
(beide plaatsen in Bagelen).
was behouden, behalve voor de kweekelingen der toen
Nadat was uitgemaakt dat de warme bronnen in Bantam
ingestelde » voorliereidende s c h o o l " , voor wie de toelage
geene geneeskracht bezaten (zie vorig verslag , bladz. 123),
op f 12 's maands bepaald werd. is onvoldoende gebleken,
zijn de bij de bad-inrigtingen aldaar bestaande gebouwen
ook wegens eene noodig geworden verhooging hunner
bijdrage in de menagegelden. Te rekenen van 1877
(Lidisch Staatsblad 1870, n°. 325) is daarom de toelage
(1) Over eene betere inrigting van het personeel bjj het stadgnader vastgesteld: voor hen die zich in den voorbereidenden
verband te Samarang is reeds het noodige gezegd op bladz. 131.
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ter beschikking van dB bevolking goatelJ uin se, des ver*
kiesende, uit eigen middelen ten gerievo van lijders te
onderhouden.
Do onder leiding van E.uropeache ffOnfHHhflfimn staande!

particuliere genees-inrigtiiigeu voor reconvalescenten te
(iadok (Buitensorg) on te BindangUuja (Preanger regentscheppen) bleven gedurende liet afgeloopen jaar in bet
genet van bet gewone gouvernementa-subeidie.
Ki'ait.kziiiidt/eH-cerph'i/itifi. I)e voorgenomen organisatie
van de krankzinnigen-verpleging in Nederlaudsoh Indie
(zie het verslag van 1875 blaas. 128) is nog niet Ingevoerd.
Zij kan eerst tffftnnwhlg erlangen nade voltooijing van bet

Kintml gesticht te Buitensorg, waareen voortdurend
wordt gewerkt (1).
De behandeling der krankzinnigen in het Chineeaob
lios|iitaal te Batavia, op' 1 Januarij 1870 ten getale van

80, bleef ongedragen aan den laten krankzinnigen-arts.
Jn het afgeloopen jaar werden 44 lijders opgenomen, terwijl er 9 overleden er. 17 (2) werden ontslagen , zoodat op
1 Januarij 1877 te Batavia onder behandeling hieven 98
lijders. De gunstiger physieke gezondheidstoestand en de

daarmede gepaard gaande geringe sterfte, welke in het
afgeloopen jaar tot een vroeger nimmer gekend minimum
wns g e l a a i d , worden t'iegischreven aan de aangebragte
verbeteringen, waarvan in het vorig verslag (bladz. 123)
sprake was. Ophooping van ongeneeslijke patiënten , waardoor gebrek aan ruimte ontstaat voor de opneming van
personen die pas krankzinnig zijn geworden , is een der
hoofdgebreken waarover geklaagd wordt. en dat slechts
afdoende kan worden verholpen na de voltooijing van het
gesticht te Buitensorg. Ook de ligging der tegenwoordige
inrigting, in de benedenstad, wordt voor het herstel deilijders als minder gunstig geschetst.
Het bulpgesticht te oamarang bleef in 1876 nog een
onderdeel uitmaken van het militair hospitaal ter plaatse,
ook omdat de aan te stellen speciale arts (zie vorig verslag
bladz. 193) eerst in Maart 1877 uit Europa aankwam (3).
Tot zoolang werd de dienst bij het hulpgesticht verrigt,
eerst door een der officieren van gezondheid en later door
den laten stadsgeneesheer. Werden op 1 Januarij 187(i
111 lijders verpleegd, op 1 Januarij 1877 Lelie]) hun getal
107. In bet afgeloopen jaar werden er namelijk 44 o]>genomen , terwijl er 32 (4) bet gesticht verlieten en 16

(1) De verblijven voor de lijders der tste en 2de klasse, de
administratie-gebouwen, de vier gebouwen bestemd tot vcrbljjf voor
rustige lijders der 3de klasse, zoo ook de opzienerswoning, waren
op den aangewezen tjjd, 8 November 187G, zoo goed als voltooid;
de aannemer bad echter vergunning verkregen die Incalen nog niet
geheel af te werken, omdat zulks, in verband met bet jaargetijde,
ook door de Regering niet wenscheiyk werd geacht. Met de uitvoering van de derde serie van gebouwen (over welke zie vorig
verslag bladz. 124), onder'sliands aan dezelfde aannemers gegund
tegen f 5G8 551 (de raming bedroeg f 570 000), werd op 1 Augustus
18T6 begonnen en op 31 December was aan dit gedeelte der aanneming eene som van f 137 140 verwerkt. Om de prijzen van
materialen en arbeidsloonen niet te veel te doen stijgen, werd het
raadzaam geoordeeld om geen andere nieuwe werken voor het gesticht in uitvoering te brengen. Eerst nadat het grove werk a:m
het onderhanden zijnde ge.leelte zou zjjn afgeloopen, dacht men
te beginnen met de werken voor de waterverdeeling, de drinkwaterleiding, de keuken ea de gasfabriek; ontwerpen voor een en
ander waren in bewerking.
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stierven. De physieke gezondheidstoestand der lijdere was
gunstig te noemen.
De reeds eenigermate als zelfstandig bulpgesticht gereorganiseerde kraukziimigen-inrigting te Soerabaija kwam ,
om de vroeger vermelde reden (vorig verslag, bladz. 123),
eerst in 't laatst van 1870 in bet bezit van een speeialen
arts. Ook hier werd in het afgeloopen jaar de dienst
waargenomen eerst door een ofiicier van gezondheid en
vervolgens door den lsten stadsgeneesheer (5). Het getal
lijders bedroeg op 1 Januarij 187b' 28 en op 1 Januarij
1877 29. 3 werden opgenomen en 2 ontslagen, beiden
als hersteld.
Vaccine. Volgens de ontvangen opgaven werden In 1876
verrigt: op Java en Madura 575 40.") vaccinatien en 394532
revaccinatieii (tegen 570 (552 en 3(50 201 in 1875); in de

buitenbezittingen : 05 243 vaooinatien en 58 793 revaccinatien (tegen 90 089 en 73 49(5 in 1875). Als geslaagd
worden opgegeven: op Java en Madura, van de vaccination 1 op de 1.11, van de revaccinatien 1 op de 1.39;
in de buitenbezittingen: van de vacciuatien 1 op de 1.16,
van de revaccinatien 1 op de 1.(59.
In het afgeloopen jaar (Jiijblad op het Indisch Staatsblad
n°. 3022) heeft de Indische Regering, onder herinnering
aan vroegere aanschrijvingen en bepalingen (6), op nieuw
van haar verlangen doen binken, dat de belangen der
vaccine van de zijde zoowel der Europesche als der inlandsche ambtenaren de gepaste behartiging ondervinden.
Voor zooveel noodig werden tevens nadere voorschriften
gegeven (Augustus 187(5) ter verzekering eener behoorlijke
controle op de vaeeinateurs, ook van de zijde der ambtenaren bij het binnenland.sch bestuur. De Regering verklaarde zich levens genegen om zilveren en bronzen medailles
toe te kennen aan inlandsche hoofden of ambtenaren die
zich ten opzigte der vaccine bijzonder verdienstelijk maken.
Aan een viertal hoofden van gewestelijk bestuur in de
buitenbezittingen (die van Riouw, Celebes, Amboina en
Menado), in wier ressort streken of eilanden waren waar
de vaccine nog geen of geen genoegzamen wortel had
geschoten, werd eene afzonderlijke aanlxiveling gerigt om
niets te verzuimen wat in die afdeelingen aan het invoeren
of instandhouden der koepokinenting zou kunnen bevorderlijk zijn (Augustus 1876). Straks zal blijken dat die
aanbeveling voor sommige der bedoelde gewesten reeds
aanvankelijk niet zonder gevolg is gebleven.
Is het mislukken eener inenting in de meeste gevallen
toe te schrijven aan onvoldoende zorg van de zijde der
ouders, soms is de oorzaak ook gelegen in de onvatbaarheid der gevaccineerden of in gebrekkige of achtelooze
toepassing der kunstbewerking, slechts enkele malen in
minder goede hoedanigheid der stof (7).
Op Java en Madura ondervindt de vaccine nergens
noemenswaardigen tegenstand. Om de opkomst naar de
inentingsplaatsen te bevorderen, worden deze steeds zoo gekozen dat de afstanden zoo weinig mogelijk bezwaar kunnen
opleveren. Nagenoeg bij elke inspectie van den inspecteur
van den burgerlijken geneeskundigen dienst (8) wordt

(5) Behalve de in 't vorig verslag, bladz. 124, bedoelde huismeester, is sedert November 1876 ook een opzigter in dienst gesteld
(een gewezen sergeant-zieken vader, vroeger reeds geplaatst bp het
hulpgesticht te .Samarnngi.
(6) Iiijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2348, zoomede Indisch
Staatsblad 1821, n". 23 (.art. 11) en 1831 n». 48 (§f).
(2) Als hersteld werden ontslagen 14, of 11,29 pet. van het
(7) De voortdurend gunstige uitkomsten, verkregen met de sinds
totaal verpleegden, als verbeterd gecne, als niet verbeterd 2 en als
1874 gevolgde nieuwe wijze van verzending van kocpokstof uit
niet krankzinnig 1. In 1875, toen in 't geheel 140 lijders in beNederland, deden de Indische Regering voorloopig afzien van een
handeling waren , herstelden er 27, terwijl er 2 het gesticht als verdoor haar gedaan voorstel tot oprigting van een pare vaccinogène
beterd' verlieten (te zamen 20,71 pet. van bet totaal). De sterfte,
te Uuitenzorg, waartegen, uithoofde der vrjj aanzienlijke kosten,
die in laatstgenoemd jaar 18,5 pet. bedroeg, beliep in 187<> slechts
hier te lande bedenkingen waren gemaakt. De geregelde toezending
7,25 pet.
van kocpokstof uit Europa werd wederom aanmerkelijk uitgebreid;
Een afzonderlijk verslag omtrent de uitkomsten der verpleging in
deze heeft thans plaat! niet elke bier te lande voorkomende regtelk der jaren 1875 en 187G is door de Indische Regering afgestaan
strceksehe stoombootgelegenheid. (De verzonden stof wordt voor het
ter opneming in het „Geneeskundig Tijdschrift voor Xederlaiulsrh
grootste gedeelte verkregen uit het pare vaccinogène te Rotterdam.)
Indie."
, De inentingen met de op bedoelde w(jze ontvangen kocpokstof slaagden
(3) Omtrent de aan te brengen bjjbouwingen en andere verbein 187G in 13 van de 22 gewesten op Java, in de residentie Madura
teringen in de Iocaliteit, geraamd op eene uitgaaf van f 21 18fi, is
en in 9 van de 15 gouvernementen of gewesten buiten Java en
reeds in beginsel besloten. Zoo mogeljjk zal met deze werken nog
Madura.
in 1877 begonnen worden. Ook voor de verbetering van het meu(8) In het afgeloopen jaar inspecteerde deze chef de afdceling
bilair en de verdere benoodigdheden zijn reeds maatregelen getroffen.
Uuitenzorg en de re.sidentien Krawang en Madura. De tot laatstgenoemde residentie behoorcnde eilanden Kangean en Sapoedi, elk
(4) Hiervan 1 die ontvlugtte en 19 die naar elders ter verpleeei. afzonderlijk vaccine-district vormende, konden echter wegens het
ging werden overgebragt. Van de overige 12 werden er ontslagen
ongunstige jaargetijde niet worden bezocht.
8 als hersteld, 1 als verbeterd en 3 als niet krankzinnig.
Bijblad van de Nederlandsche Ptaats-Courant. 1877—1878.
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met <lat doel wijziging in de vaooi

kringen gebragt (1).

Is liet aantal vaceinatien op Java en Maduru

in die

laatstt; jaren toegenomen, tegen eene herhaling der kunstbe*
werking op 10 a 12jarigen leeftijd, zoo als in 1874 werd
aanbevolen (verg. bet vertlag van 187.r>, blads. ÏSP^, blijft
ïi»),' altijd in mindere of nieerdere mate bij de bevolking
tegenzin bestaan. Daartoe draagt bij, dat inlanders hunne
kinderen van dien leeftijd reeds doen deelnemen aan velden anderen arbeid en ze dan ongaarne bij zulk werk missen.
Deden zich ecbter in de eene of andere kampong gevallen
van pokziekte voor, dan was de bevolking in zoodanige

streek gemakkelijker voor de; revaoolnatie te vinden.
Terwijl ten qpsigte van Java in 't algemeen wordt get u i g d , dat de bevolking in de vaccine vertrouwen beeft,
is dit in de buitenbezittingen niet overal bet geval, vooral
niet in die gewesten, waar geen regtstreekscb Kuropeesch bestuur bestaat. Voor sommige streken, welke in
bet hierbedoelde opzigt bet meest acbterlijk zijn, worden
maatregelen ter verbetering voorbereid.
Zoo bestaat het voornemen om in 1878 on Billiton , waar
thans slechts één vaccinateur werkzaam is, nog een tweeden
in dienst te stellen. De hoofden hebben hiertoe aanzoek
gedaan, omdat tot dusver de opkomst naar de inentingsplnats voor vele bewoners groot bezwaar opleverde wegens
de verre afstanden.
In de geheele residentie Riouw is tot hiertoe mede slechts
één vaccinateur (ter hoofdplaats) in dienst, die van tijd tot
tijd naar de eilanden wordt gezonden zoodra zich daar
gevallen van pokziekte voordoen. Ofschoon tot hiertoe, uithoofde van den weerzin der bevolking tegen de kunstbewerking, de pogingen tot invoering der vaccine zoo goed
als vruchteloos zijn gebleven, wordt het, vooral met het
oog op den steun dien de zaak van de zijde des sultans
en des onderkoning* ondervindt, niet onmogelijk geacht
dat het vooroordeel der inboorlingen zal kunnen worden
overwonnen, wanneer b. v. in de afdeeling L i n g g a , waar
de sultan zijne medewerking kan verleenen, een afzonderlijke vaccinateur wordt aangesteld. Het voornemen bestaat om in 1878 zoodanigen beambte beschikbaar te stellen ,
die d a n , des vereischt, ook de onderhoorige, op de vaste
kust van Sumatra gelegen landschappen ludragiri, Reteh
en Mandah zal kunnen bezoeken.
Ook in het gouvernement van Celebee zal in 1878 het
aantal vaccinateurs met één vermeerderd worden, speciaal
voor de afdeeling Bima. waar periodieke bezoekreizen van
een der vaccinateurs uit Makasser geen voldoende uitkomsten beloven voor het instandhouden der vaccine. De
vroeger (in 18(58) aangewende pogingen om te Bima,
althans onder de Kuropesche ingezetenen, de kunstbewerking in te voeren, zijn door het spoedig uitsterven
der stof vruchteloos gebleven. Scheen van de zijde der inlandsche hoofden van Bima weinig medewerking te verwachten, de sultan van Soembawa heeft daarentegen het
verlangen te kennen gego\^n naar invoering der vaccine
in zijn rijk en in het afgeloopen jaar zelfs een drietal jongelingen naar Makasser gezonden om daar de behandeling
van het lancet te leeren. Deze werden echter onverrigter
zake teruggezonden, omdat ze te weinig bevattelijk waren.
Het voornemen bestaat nu op Soembawa zelf eenige jongelieden tot vaccinateur te doen opleiden.
Onlangs heeft ook de bevolking van Lomblen (Solor(1) Nog niet lang geleden verklaarde de chef van den geneeskundigen dienst dat schier nergens in Europa of elders, zoo al
even veel, althans meer zorg aan de vaccine gewijd wordt dan op
Java. De stof moge hier en daar al eens wat minder deugdzaam
zjjn (hetgeen echter door den gedurigen aanvoer van vaccinestof
uit Nederland reeds in veel mindere mate dan vroeger voorkomt),
op het centraal punt van elk vaccine-district, waarvoor men de
digtst bevolkte streken gekozen heelt, is steeds voldoende stof
voorhanden. Jlogt dus al eens in een der andere kringen van eenig
vaccine-district de stof slechter worden — geheel uitsterven der
vaccine komt slechts hoogst zelden voor — dan kan ze terstond
door aanvoer uit het centraalpunt weder verbeterd worden. (Zie
over de inrigting van den vaccine-dienst Hijblail tf Int Imlisrh Staatsblad ir". 1230). In de buitenbezittingen — zoo luidt het verder in
het rapport van genoemden chef — gebeurt het wel eens dat de
vaccine uitsterft, maar ze wordt ook daar toch meestentijds onverwijld weer ingevoerd. In sommige dier bezittingen nogtans, zoo
als bjjv. op Kiouw en üanda, kan ten gevolge van een onvoldoend
aantal kinderen, de vaccine doorgaans slechts gedurende een korten
tjjd in het leven worden gehouden.
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e i l a n d e n ) , w a a r d e vneeine n o g in 't geheel niet w a s doorg e d r o n g e n , aanzoek g e d a a n o m een v a c c i n a t e u r in h a a r

midden gevestigd te krijgen. Vermits van de twee op
Floret geplaatste vaccinateurs de werkkring te Larantoeka

en op de omliggende plaateen reeds te uitgebreid is om
ben ook np Lomhlcn dienst te laten doen, bestaat hel plan
voor laatstgenoemd eiland een afzonderlijken vaccinateur
aan te wijzen, die dan tevens de eilanden Adonareen Solor
kan bezoeken. (Het laatst werd in de residentie Timor
eene vaccine-regeling georganiseerd in 1871; verg. het
verslag van dat j a a r , bladz. 112).
Behalve op de Aroë- en Zuidwestereilanden (residentie
Amboina) laat ook op Ceram en op de Sangir-eilanden
(residentie Menado) de voortgang der vaccine veel te wenschen over. Dat in het afgeloopen jaar reeds iets gedaan
is om op dfl twee eerstgenoemde eilandengroepen, waar
de schoolmeesters met de vaccine belast zijn, tot betere
uitkomsten te geraken, werd reeds aangeteekend op bis. 30
en 31, Van de Sangir-eilanden wordt gezegd, dat de bevolking zeer traag opkomt, omdat de hoofden in de vaccinateurs veelal spionnen zien om hunne gangen na te
gaan en het getal slaven te controleeren.
Terwijl op Halmaheira (Ternate), als een gevolg van de
daar uitgebroken ongeregeldheden, de vaccine tijdelijk
gestaakt en derhalve uitgestorven is, wordt gezegd dat
op den toestand der vaccine in de Molukken niet te roemen
is, omdat de hoedanigheid der stof er vrij algemeen te
wenschen overlaat, ondanks gedurige pogingen om haar
te verbeteren. In den butsten tijd werd echter elke drie
maanden versche Europesche koepokstof derwaarts gezonden , waarmede zal worden voortgegaan tot de stof geheel
vernieuwd is.
Op het eiland Bengkalis (Sumatra's Oostkust), waar
vroeger tegen de kunstbewerking vooroordeel bestond, is
de bevolking daarvan teruggekomen; bij een onderzoek
van den gewestelijken opziener der vaccine (in September
187(5) bleek hem de toestand in alle opzigten gunstig. In
de afdeeling Siak gelukte het in 1875 voor het eerst
de inenting onder de inlandsche bevolking in te voeren
en ook daar begon het vertrouwen in dit voorbehoedmiddel
meer en meer toe te nemen, dank zij vooral het goede
voorbeeld van den sultan, die zelf een zijner kinderen had
laten vaccineeren.
Op Bali wordt de vaccine, behalve in de landschappen
Boeleleng en Djembrana, alleen uitgeoefend in de rijken
Badoeng en Gianjar. In Badoeng wordt sedert eenige
jaren een tot vaccinateur opgeleide inboorling van dat
rijkje van 's landswege bezoldigd, welke proef nog gedurende 1877 en 1878 zal worden voortgezet. Deze maatregel heeft tot dusver over 't algemeen naar wenscli gewerkt.
Wel kon de vaccine niet steeds onafgebroken in Badoeng
worden uitgeoefend, ten gevolge van het uitsterven der
stof, maar door aanvoer uit Boeleleng gelukte het dan
weder haar te vernieuwen, en hetinlandsch bestuur toonde
zijne belangstelling in de zaak o. a. door de in October
187(i gedane toezegging om op eigen kosten den vaccinateur een adsistent ter opleiding toe te voegen, die hem
op zijne reizen zou kunnen vergezellen en later, ingeval van
verhindering, zelfs vervangen. In Gianjar werd sedert
eenigen tijd de vaccine uitgeoefend door 2 inheemsche ,
door den vorst aangestelde vaccinateurs, te Banjoewangi
opgeleid. Tegen eene jaarlijksclie inspectie over den toestand der vaccine door den met het opzigt belasten g e neeskundige (den te Banjoewangi fungeerenden officier van
gezondheid) had echter de vorst bezwaar, tenzij — zoo
verklaarde hij — deze zich aanmeldde in gezelschap van
'sGouvernements vertegenwoordiger, den gecommitteerde
voor de zaken van Bali en Lombok. De vorst van Badoeng
daarentegen had tegen zoodanige inspectie geene bedenking.
Daarom is in Januarij jl. bepaald dat de opziener der vaccine
te Banjoewangi, behalve Boeleleng en Djembrana, voortaan ook eenmaal 'sjaars de vaccine in Badoeng zal nagaan
en zoo ooodig de stof zal ververscben. In de overige rijken
van Bali staan de kansen voor de vaccine nog slecht,
daar de vorst van Klongkong en de meer of minder onder
zijn invloed staande rijkjes Mengoei en Bangli er nog geen
begin mede willen m a k e n , terwijl in Tabanau, nadat
aldaar eenigen tijd gevaccineerd was , de stof uitstierf en
de vorst ongenegen was de vaccine wéér, door ontbieding
van nieuwe stof, te doen herleven. (Vergelijk, in verband
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met Ben en ander,'het verslag van 1873, blads. 130, au
.Int win 1875, bladz. 189.)
Onder die buitenbezittingen waarde vaccine liet meest
algemeen is, behoort <le reaidentie Palembang. Behalve
21 vaoolnateuM zijn daar nog 4 élève-vaocinateuN in dienst,
die vroeger aleobta bij epidemieii of l>ij verhindering van
den vaocinateur optraden, maar, in verband iin'i de toeneming iler Inentingen , van lieverlede een zelfstandigen
werkkring gekregen hebben. Mei hei oog hierop beataai
het voornemen om den in 1K78, niet behoud hunner
standplaatsen, in de formatie der vaccinateurs op t e D6UMO ,
en daar liet ovorigeua ooodig is gebleken in 2 van de 21
vacoüie-diatricton, waarin genoemd geweat verdeeld la,
nog een tweeden vaccinateiir aan te stellen, /al dientengevolge liet aantal de/er beambten van 21 tot 27 worden
opgevoerd. Hieronder is er ook 1 voor Djamlii , aldaar
reeds sedert 1871 geplaatst (zie o. a. hot verslag van 1874,
blad». 126).
In liet loopende jaar ia het aantal vaoeinateura nog vermeerderd : op Java met 2 in de Preanger regentschappen,
1 in Bamsraiig, 1 in Bezoeki en 1 in Hagelen, en in de
buitenbesittingun met 1 in Benkoeleii {Fudiiek Staatsblad
1876, n°. 331, en 1877, n». 17 en 2!)). Daarentegen is er
in de residentie Zuider- en Oosteraf leeling van Borneo,
als een gevolg van de nieuwe indeeling in l(i vnceinedistricten (Indisch Staatsblad 1877, n°. 32), 1 komen te
vervallen.-In 't geheel zijn er nu 315 in dienst, waarvan
ongeveer de helft op Java en Madura(l). Ken 30tal hunner
bezaten, zoo als reeds gezegd op bladz. 136, het diploma
van doctor djawa. De ijver der vaccinateurs wordt over
het algemeen geroemd. Slechts zeer enkelen werden in
187(5 wegens ongeschiktheid ontslagen. Aan 4 hunner viel,
als belooning voor zeer ijverige pligtsbetrachting, de zilveren
of bronzen medaille van verdienste ten deel.
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veeartsen verleende tweejarig verlof, dat onlangs verlengd
is moeten worden, waren er bij bet eind van 187(5 in Indie
slechts 4 voor den dienst beschikbaar, daar in 't begin
van dat jaar nog een tweede biiitenlandscli verlof kreeg
wegens ziekte. In elke der drie afdeelingen van Java en
.Madura, zoomede in het ressort op Sitmatra (omvattende
de gewesten Sumatra's Westkust, I'alembang, lienkoelen
en de I.ainpongsciie districten), kon dus de dienst, worden
vervuld, maar de veearts ter beschikking te Batavia ontbrak. In Februarijjl. is nog eene vacature ontstaan, daar
ook de veearts te BemarBUg wegens ziekte naar Kuropa
moest vertrekken.
Van do 12 plaatsen, blijkens het aangehaalde Staatsblad
opengesteld voor inlanders, die zich, onder genot eener
toelage voor voeding en kleeding. onder de leiding der
gouvornements-veeartsen willen bekwamen om na tweeof driejarige opleiding als iulanlsch veearts in 's landt
dienst te worden geplaatst (verg. vorig verslag, blads. 195),
werden er dadelijk 2 vervuld , beide door gewezen leerlingen
van de gelijktijdig opgeheven veeartsemjkundige school te
Soerabaija. De derde leerling dier school leg Ie in Februarij
1877 met goed gevolg examen af en is thans als inlandsen
veearts voor vast aan 's landt dienst verbonden. Of de
vroeger van de school verkregen geBxamineerde kweekeling,
die slechts eene toelage genoot waarvoor hH, doagovorderd,
zijne diensten had te verleenen, nog beschikbaar is, wordt
in de ontvangen berigten niet gemeld.
L.

I.

Departement der burgerlijke
openbare werken.
OPENBARE WKHKEX IN 'T ALGEMEEN.

Aan het voornemen om de formatie der Kuropesehe burgerlijke veeartsen van 5 op 7 te brengen, is in December
187(5 (Indisch Staatsblad n°. 348) gevolg gegeven. Als
nieuwe standplaatsen zijn aangewezen Tagal en Bezoeki.
Tot het ressort van de daar te stationeeren veeartsen zullen ,
met wijziging van de tot dusver bestaande indeeling van
Java en Madura in 3 veterinaire afdeelingen, belmoren de
residentien Cheribon , T a g a l , Pekalongan, Banjoemas en
Bazelen, en de residentien 1'robolinggo, Bezoeki en Banjoewangi, zoomede het eiland Bali. Ofschoon reeds in 1875
één canilidaat boven de formatie was uitgezonden, in verhand met het destijds aan een der 5 toen in dienst zijnde

Ofschoon het werkplan voor 187(5 gezegd wordt met de
meeste zorg te zijn opgemaakt, moest toch op onderscheidene punten daarvan worden afgeweken , om niet werken
van de grootste' urgentie te laten achterstaan bij andere
die beter nog eenigen tijd gemist konden worden. Van de
op dat plan voorkomende werken waren e r o p 1 Augustus
187(5 38 (2) nog niet aangevangen, voor welke een gezamenlijk bedrag van f 844 878 was toegestaan. Daaronder
waren echter 19 gevangenissen, met welker bouw nog
niet kon worden begonnen, omdat werd onderzocht of
geen zuiniger normaal-project ware aan te nemen , (verg.
blads. 7 2 ; voor deze gevangenissen was bij liet werkplan
f 441 058 uitgetrokken). Sommige andere werken werden
niet begonnen , omdat de vereischte ontwerpen nog niet
gereed gekomen waren of tot bedenkingen aanleiding
hadden gegeven. Verschillende van de bedoelde 38 werken hadden . volgens het plan , nog in 187(5 voltooid
moeten worden; voor deze werden bij het werkplan van
1877 natuurlijk geen gelden meer aangevraagd.
In het vorig verslag is melding gemaakt van het streven der Indische Regering om bouwwerken van eenvoudige!) aard te doen uitvoeren door de zorg van de ambtenaren bij bet binnenland.sch bestuur. Onder deze gebouwen
werden , op de voorstellen der directeuren van binnenlandsch bestuur en van burgerlijke openbare werken, bij
besluit van 25 December 1870, n°. 2 6 , gerangschikt de
imtaaiigialiant. pasaantenhuisen, postloodsen, stallen en
huflelkralen , knftij-inkooppakhuizen , zout-verkooppakbuizen , woningen , voor controleurs en districtshoofden .
districtsgevangenissen, bazaarloodsen . inlandsche scholen .
wachthuizen, mijlpalen, duikers, kleine bruggen en noodbruggen , wegen , dijken , waterleidingen . aarden en
andere inlandsche dammen. (Bij bet besluit van 19
Februarij 1877, n°. 7 , zijn daaraan nog toegevoegd de
gebouwen behoorende tot het gouvernements kina-etablissement in de Preanger regentschappen.) Voortt werd
bepaald dat door het bouwdepartement normaalprojecten
voor deze werken Opgemaakt, of wel regelen vastgesteld zouden worden, die moesten worden in acht g e nomen wanneer de speciale projecten door de eerstaanwezende ingenieurs of door ambtenaren bij het binnenlandsch
bestuur werden opgemaakt op bist van de residenten. Om-

(1) In de afdeeling liuiten/.ovg hebben sommige landeigenaren
eigen vaccinateurs op hunn; landen in dienst.

(2; Hierbij zijn buiten rekening gelaten de inlandsche scholen,
omdat voor deze gebouwen een globaal bedrag .was uitgetrokken.

§ 2.

Vccartsi'iiijdii'iist.

Over 't algemeen was de gezondheidstoestand van den
veestapel in het afgeloopen j a a r , even als in 1875, bijzonder
gunstig. Kenige weinige sporadische gevallen van miltvuur
deden zich voor ter hoofdplaats Batavia, in de afdeelingen
Buitenzorg, Bodjonegoro (Hembang), Borliek (Kediri) en
in de residentien Palembang en Lampongscbe distrieten.
Het verlies, daardoor aan karbouwen en runderen veroorzaakt, was echter niet noemenswaardig. In de afdeeling
Pamalang (Tagal) werden eenige karbouwen door eene
ziekte aangetast, welke bij onderzoek eene soort van croup
of diphteritu bleek te zijn, gepaard met waterzucht van
het strottenhoofd. Die ziekte werd toegeachreven aan de
werking van miasma of moerasgif en aan bet toedienen
van slecht sawahgras na geleden koude. De plaats, waar
de ziekte zich vertoonde, werd door den betrokken gouvernements-veearts bezocht, die de noodige instructien gaf
voor de behandeling van het vee en bij zijn vertrek de
noodige geneesmiddelen met gebruiksaanwijzing
achterliet. In de afdeeling lndrapoera (Sumatra's Westkust)
brak onder de karbouwen eene ziekte u i t . welke, te oordeelennaarde waargenomen verschijnselen , voor dysenterie
werd gehouden. Bij de komst van den te Padang bescheiden
gouvernements-veearts was een groot aantal karbouwen
reeds bezweken. De oorzaken moesten gezocht worden in
den bodemen in bet slechte drinkwater. Maatregelen werden
genomen tot stuiting der ziekte.

[ff. 3.]
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trant bat beheer, da verantwoording ra da opneming TUI
genoemde werken sullen mede de iioodlge voorachrifterj
gegeven worden, die, ter vermijding van omslag, lx)|*rkt
Sullen blijven tot hetgeen volstrekt nnodig is om UU) de
eischen der comptabiliteit te voldoen.
In de kosten der gevangenissen en inkUsdlobe schoolge
bouwen is inderdaad de bezuiniging gebrngt waaro]) in bet
vorig verslag (bladz. 198) het vooruit/.igt geopend werd.

De goede uitslag der in de Pranger regentschappen geuoinen proef met Kboulgebouweu van de goankoopere
constructie gaf aanleiding tot bet vaststellen van normaalontwerpen voor zulke gebouwen (verg. bladz. 114). Ten aan
zien der gevangenissen op de honfplMltaMl van af'deelingen
en van districten werd , na eene insj)ectiereis van den direc
teur van justitie, de beslissing genomen, waarvan reeds
uitvoerig gewag is gemaakt op bladz. 72.
Technisch personeel. Hoedanig bij het eind van 1876 de
verschillende rangen van het hierbedoeld personeel waren
vervuld, kan blijken uit bet volgende overzigt.
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Het voorafgegane overzigt doet zien dat in de lagere
rangen nog een lOtal ingenieurs ontbraken , maar overigens
het personeel zoo goed als voltallig was. In 1876 kwamen
geen andere ter beschikking gestelde ingenieurs in Indie
■an dan de 8 in 't, vorig verslag bedoeld , namelijk de 5
die in Julij 187(i de 1'olytechnische school verlaten hadden,
en de 3 andere die reeds in het voorjaar van 1876 ter
beschikking van den (iouverneur-deneraal waren gesteld.
Onder het bedoelde fitul was één caudidaut begrepen van
de 8, aan wie, blijkens 't vorig verslag (1), in 1875 van
's lundswege eene toelage TOOT hunne studiekosten was
verleend. Ben tweede kweekeling van deze 8 , die rnede
nog in 187b' het diploma behaalde, erlangde vergunning
nog hier te lande te verblijven in het belang zijner prak
tische vorming (2). Overigens meldden zich in 1876 voor
beschikbaarstelling nog aan 2 candidaten die mede in dat
jaar het diploma hadden verkregen; één hunner werd nog
vóór het einde dei jaar.s uitgezonden, maar kwam eerst in
Januarij 1877 in Indie a a n ; de andere heeft vergunning zich
nog voorloopig hier te lande op te houden, ten einde
praktische kennis op te doen.
W a s in 1875 het opzigterspersoneel belangrijk aangevuld,
ook in 1870 kwamen nog onderscheidene candidaten aan
ter aanvulling van het incompleet, laatstelijk 9 van de
19 (3) die in Augustus 1876 hier te lande voor den Indischen dienst waren aangewezen. De 10 overige kwamen
achtereenvolgens in het eerste kwartaal 1877 in Indie aan.
In 1876 waren bovendien nog 3 in Indie geëxamineerde
personen tot opzigter 3de klasse benoemd.
Hoedanig bij het eind van 1876 het technisch personeel
der burgerlijke openbare werken over de verschillende
gewesten was verdeeld, kan blijken uit het volgende overzigt.
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(«) De hoofdingenieur is gedetacheerd bij liet departement van
binnenland ^;h bestuur in 't belang der regeling vaa de wateri|iiaestien
bü de suikerfabrieken; de Ingenieur der 2de klasse fungeert als in
specteur der spoorwegdiensten; liet overig pers meel is gedetacheerd
bp het departement der marine (de architect op Onrust, een der
opzigters 1ste klasse op 1'oeloe Bras en de 7 overige personen te
SoerabaUa).
('/) Hiervan waren 2 hier te lande werkzaam gesteld in 't be
lang der voorbereiding vaa de uitvoering der Bataviasche haven
werken.
(e) Waarvan 1 hier te lande werkzaam gesteld als boven.
(il) Hiervan 2 waarnemende opzigters 1ste klasse. Van de hier
bedoelde 43 opzigters beurten er ö de eerste nota van bekwaam
heid, 30 de tweede, terwijl zulks van 1 niet is opgegeven.
(e) Hiervan 2 waarnemende opzigters 2de klasse. Van de hierbedoclde 01 opzigters bezaten er 1 de tweede nota .van bekwaam
heid, 5/ de derde, terwijl zulks van :i niet is opgegeven.
(f) Hiervan 2 waarnemende Opilgten 8de klasse. Van de hierhcdoelde 41 opzigters bezaten er 2 de tweede nota van bekwaam
heid, 33 de derde, terwijl zulks van 0 niet is opgegeven.
(7) Hiervan 2 in het bezit der eerste en 2 in het bezit der
tweede nota van bekwaamheid.
(*) Bezat de derde nota van bekwaamheid.
(i)
„
, tweede „
„
„
(1) Hiervan 1 in het In-zit der eerste en 2 in het bezit der
tweede nola van bekwaamheid.
(/) Bezaten allen de derde nota van bekwaamheid.
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(1) Uit het gezegde aldaar op bladz. 126 was af te leiden dat
al de 5 verkregen candidaten in het genot der toelage waren. Deze
voorstelling was echter minder juist.
(2) Van de 0 anderen hebben er 5 in 1877 het diploma ver
kregen, zijnde 1 in het eind-examen niet geslaagd. Ken der ge
slaagden zal nog eenigen tud hier te lande verblijven om zich in
de praktyk te oefenen; de 4 anderen zullen vermoedelijk nog dit
jaar worden uitgezonden, even als 1 eandidaat die in 1870 van be
schikbaarstelling had afgezien en 1 van de 7 kweekelingen, die in
1876 voor 't eerst eene toelage kregen (1 voor het studiejaar 1870/77
en 6 voor dat en het volgende).
(3) In 't vorig verslag, bladz. 127, werd opgegeven 21; er kwamen
evenwel slechts 19 voor uitzending in .aanmerking, omdat één van
beschikbaarstelling had afgezien en de beschikbaarstelling van nog
een anderen eandidaat, op diens verzoek, werd ingetrokken.
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Bij Indisch S t a a t s b l a d 1871), n°. 1 8 5 , is e c h t e r bepaald, d a t
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ArchiOpzigU-ni.
tecten

commissien zouden worden benoemd, bestaande uit 3 ingenieurs. Door deze beschikking is tevens weder ingetrokken
de bepaling van Indisch Staatsblad 1875, n°. 243 (in het
VOfig verslag vermeld), dat ook elders dan op de drie genoemde hoofdplaatsen de gelegenheid tot het alleggen der
bc loeide examens zou worden gegeven. Het opzigtersexamen werd in 187(i In Indiein 't geheel door 13 personen
met goed gevolg afgelegd. In die klassen van het technisch
personeel zal dus elk incompleet terstond kunnen worden
aangevuld.
Aanzoeken om het examen voor civiel ingenieur in Indie
af te leggen, komen zeldzaam voor, zoodat de Indische
Begering de aanwijzing van eene vaste commissie hiervoor
onnoodig geacht heeft.
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(«) De plaatsing te Batavia der4adspirant-ingenieurs was slechts
voorloopig.
(b) Hiervan 5 ingenieurs (1 der eerste en 4 der tweede klasse)
speciaal aangewezen voor de werkzaamheden in het hclang van het
irrigatiewezen in de afdeelingen Dcinak en ürnbngan.
(r) De 3 hoofdingenieurs zijn, als inspecteurs, respectievelijk
gevestigd te Batavia, Sainaiang en Soenihajja. Het overig personeel
is gedetacheerd bü de directie der burgerlyke openbare werken.

In 't vorig verslag werd aangeteekend dat de detacheering
van een hoofdingenieur der burgerlijke openbare werken
bij liet departement van binnenlandscli bestuur voor de
waterquaestien bij de suikerfabrieken nog tot 1878 zou
moeten voortduren. Het schijnt echter dat de omvangrijke
taak, die hem is opgedragen, in dat jaar nog niet zal
kunnen worden voltooid. Om den arbeid te bespoedigen ,
is het in Januarij 1877 wenschelijk geacht den hoofdingenieur 4 opzigters toe te voegen, die hem van de ondergeschikte werksaimheden zouden kunnen ontlasten.
Ook zijn kort daarop (Maart 1877), behalve de 3 in Iiulie
teruggekeerde ingenieurs, liedoeld inliet eerste overzigt op
bladz. 140 (noten b en c), nog 2 ingenieurs 2de klasse en 2
opzigters (een der 2de en een der 3de klasse) afgezonderd voor
den dienst der Bataviasche havenwerken (verg. bladz. 144).
Tot nog toe werden de commissien voor het afnemen
van de examens voor opzigter en architect benoemd telken
male wanneer zich candii laten voor die betrekkingen opdeden.

Landmeten.
Ten einde voor het afnemen van he*
landineters-examen partij te kunnen trekken van de kennis
en ondervinding der ambtenaren speciaal met den aanleg
van een kadaster belast, werd bij Indisch Staatsblad 1876,
n". 180, bepaald dat te B itavia (te Samarang en Soerabaija
is het kadaster nog niet geregeld) da examen-cominissie
zal zijn samengesteld uit den eerstaanwezenden ingenieur
der burgerlijke openbare werken, een ingenieur of b e waarder en een landmeter van het kadaster.
Gedurende 1876 werd in Indie slechts door drie personen
en hier te lande door één (controleur met verlof) met goed
gevolg het examen van landmeter, volgens het bij Indisch
Staatsblad 1866, n". 4 6 , vastgesteld programma, afgelegd.
Uitgevoerde werken.
Hoewel het corps ingenieurs ook
in het efgeloopea jaar ten gevolge van gedurige mutatien
de bij de organisatie {Indisch Staatsblad 1874, n°. 58) he-paalde sterkte niet geheel heeft kunnen bereiken, en dientengevolge vele sedert jaren noodig geachte opnemingen niet
hebben kunnen plaats vinden , heeft de ruime uitzending
van opzigters uit Nederland gelegenheid gegeven krachtig
voort te gaan met de uitvoering van de meest urgente
werken , met name de bruggen en duikers.
Van de som van f 6 058 449, uitgetrokken bij de onderafdeelingen 74 t/m 77 van de begrooting voor 1876, werd
een bedrag van f 1 566 780 aangewezen voor het gewoon
onderhoud. Van het resteerende ad f 4 491 669 en van de
som van f 450 000 bij de onderafdeoling 77 e uitgetrokken
voor de waterwerken in Demak (welke tot de gewone werken
behooren), te zamen f 4 9 4 1 6 6 9 , zijn, volgens de maandrapporten der ingenieurs, gedurende 1876 verwerkt
f 4713014. Daaronder is Ingrepen eene som van f 4 7 2 8 1 4 ,
door de gewestelijke autoriteiten voor urgente werken beschikbaar gesteld krachtens art. 2 van Indisch Staatsblad
1875 , n°. 25. Van de som van f 1 272 000, bij de onderafdeelingen 77 « t/m 7 7 ^ en 11 f uitgetrokken voor buitengewone werken, is, mede volgens voorloopige opgaven , een
bedrag van ruim f 850 000 verwerkt.
Bij vorige verslagen werd steeds eene lijst overgelegd
van de belangrijkste werken , die in het laatst verloopen
jaar waren voltooid. Het is niet noodig voorgekomen dit
gebruik te handhaven, omdat de werkplannen , die bij de
Indische begrootingen worden overgelegd, eene voldoende
gelegenheid opleveren om na te gaan welke werken uitgevoerd worden en van hetgeen door het Indische waterstaats-corps wordt v e r r i g t , zelfs een beter overzigt geven
dan in de bedoelde lijsten aangetroffen werd. Wat in 't
bij'.onder vermelding verdient aangaande sommige werken ,
vindt zijne plaats in afdeeling II van dit hoofdstuk.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant, 1877—1878.

Wijze tau uitvoering der icerken. Gedurende het afge1 oopen jaar werden 78 werken uitbesteed , doch daarvan
slechts 29 met g u n s t i g gevolg. Belangrijke werken , bijv.
de waterwerken in de residentie Samarang, werden uitsluitend door Europeanen aangenomen, maar waar het
slechts huisbouw gold , deden zich ook Chinezen als gegadig.len voor. Deze traden ook dikwerf op als onderhandsc'ue aannemers van gedeelten van groote bouwwerken.
Voor de uitvoering van werken van eenig Ixdang k o n ,
wegens de voortdurende behoefte aan werkkrachten in
Atjeh , ook in 1876 van dwangarbeider! geen noemenswaardig gebruik gemaakt worden.

[ i . 2.]
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in de residentie Saniarang , die door den directeur der

van de bestaande wegen. Nieuwe wegen of belangrijke
verbeteringen aan de bestaande; zijn , met uitzondering van
die aan den weg tusschen Padang en Solok (waarover
nader), niet in uitvoering gekomen.
.Na de vaststelling der beginselen in acht te nemen bij

burgariMka openbare werken persoonlek werden geïnspecteerd. Gepaste maatregelen zijn genomen om verbetering

Java (zie vorig ver.-lag , blad/.. 128), heeft de Indische.

Over het algemeen is de toestand van 'slnnds civiele bouwwerken bevredigend te noemen. Bene ongunstige uitzondering hierop maakten in bet afgeloopen jaar de werken

aan te brengen.
< (uitrent de gebezigde materialen en de wijze van aanschaffing daarvan kan naar vorige verdagen worden verwezen. De voorziening in de groote behoefte aan djatihout
gaat nog op vele plaatsen niet moeijelijkhedeii gepaard.
Door liet sluiten van contraeten is men in het afgeloopen
jaar er in geslaagd den geregelden aanvoer van deze houtsoort te verzekeren in de residentien Japara , Bagelen en
Kadoe. De prijzen blijven tamelijk h o o g , zelfs op de drie
hoofdplaatsen van J a v a , waar ruime gelegenheid tot aanschaffing van djatihout bestaat. In het binnenland wordt
bovendien de prijs nog verhoogd met aanzienlijke kosten
voor transport. Zoo werd o. a. voor de brug over de
Tjisokkan , affieeUng Tjiandjoer (Preanger regentschappen),
te Batavia eene partij hout ingekocht, waarvan het transport
n a a r d e plaats van uitvoering van het werk op meer dan de
helft van dan inkoopprijs te Staan kwam. Over de bestaande
gelegenheid tot aanschaffing van a.idere materialen werden
geene bijzondere klagten vernomen. Op verscheidene plaatsen
echter, o. a. te Padang , waar het civiel bouwdepartement te
concurreeren had met de g e n i e , die buitengewoon groote
hoeveelheden materialen opkocht ter verzending naar Atjeh,

ontstond de noodzakelijkheid om in de behoefte te voorzien
door oprigting van eigen steen- en pannenbakkerijen en
kalkbranderijen. Oorspronkelijke steensoorten worden wei, nig g e b r u i k t ; alleen in de Preanger regentschappen wordt
eene soort tracbiet-schiefer, vierkant bekapt, op ruime schaal
en met het beste gevolg aangewend voor de bevloering
van gevangenissen , voor afdaken , enz.
Zware bandjirs sloegen in 1876 verscheidene bruggen
w e g , o. a. in de Preanger regentschappen de steenen
boogbrug over de Tjikapoendoeng te Bandong, en eene
groote brug over de Tjiinanok , die kort te voren eene belangrijke herstelling had ondergaan. In de residentie
Batavia werd mede, in het begin van dit j a a r , door overstrooming eene b r u g in den weg naar Bekassi vernield en
schade toegebragt aan de pas voltooide bedijking der Tjibehet. De verdere door bandjirs veroorzaakte schade heeft
zich bepaald tot het wegslaan van minder belangrijke
rivier-overgangen, die terstond door tijdelijke werken zijn
vervangen. Te Saparoea brandde de controleurswoning met
bureau, geldkamer en bijgebouwen af.
Werkvolk en wrkloonen.
Op de meeste plaatsen konden
vrije koelies in voldoend aantal worden verkregen. Te
Padang bleef het echter, ten gevolge van het vertrek van
vele koelies naar Atjeh, steeds moeijelijk aan werkvolk
te komen. De loonen stegen hier en daar sterk ten gevolge
van bijzondere omstandigheden. In de afdeelingen Pasoeroean en Bangil bijv. zijn, sedert den aanleg van den
spoorweg Soerabaija-Malang, de arbeidsloonen 20 pet. hooger geworden. Door de uitvoerders van bouwwerken wordt
eenparig verklaard d a t , op enkele gevallen n a , in het
vorig verslag aangeduid, de uitvoering van werken in
vrijen arbeid ook uit een financieel oogpunt de voorkeur
verdient boven die in heerendienst. De verrigte arbeid
van een vrijen koelie wordt gezegd gelijk te staan met
dien van 2 tot 3 heerendienstpligtigen. Wordt aan dezen,
gelijk ook in het afgeloopen jaar meermalen gebeurde ,
eene tegemoetkoming voor voeding verleend , gewoonlijk
de helft van het loon van een vrijen koelie bedragende,
dan springen de geldelijke nadeelen nog meer in het oog.
In het verkrijgen van bekwame ambachtslieden werden
alleen op afgelegen plaatsen moeijelijk lieden ondervonden.
Bepaalde klagten over storing in de werkzaamheden teu
gevolge van het gemis aan geschikte handswerkslieden
werden echter niet vernomen.
II.
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waaraf.

Weyen. In het afgeloopen jaar heeft men zich bepaald
tot liet gewoon onderhoud en tot geringe verbeteringen

de voltooiing van ^'\\

toogenaamden militairen weg op

Hegering in November 187(5 bepaald dat voorloopig werd
afgezien van de verbetering van bet lengteproliel, de
breedte en de verharding der gedeelten van dien weg in
de Preanger regentschappen , gelegen tusschen Soekaboemi
en Tjiandjoer en tusschen Manondjaija en Bandjar , voor
zoover dié verbetering niet geleidelijk door het gewoon
onderhoud kon worden verkregen. De in die weggedeelten
voorkomende overbruggingen van tijdelijken aard zullen
echter geleidelijk door permanente bruggen en duikers
worden vervangen.
Het ontwerp tot verbetering der gemeenschap tusschen
de residentien Banjoemas en Tagal (zie vorig verslag) is
ingediend. Het werk wordt begroot op circa 'S1/, ton,
bij uitvoering, wat den koelie-arbeid aangaat, in heerendienst tegen eene geldelijke tegemoetkoming voor voeding,
eii wat de kunstwerken a a n g a a t , met vrije arbeiders. Alvorens echter tot de uitvoering van dit belangrijke werk
magtiging te verleenen, heeft de Indische Hegering gemeend aan den resident van Tagal inlichtingen te moeten vragen nopens de getalsterkte der bevolking, gevestigd in de door den weg te doorsnijden bergstreek
tusschen Margasari en Boemiaijoe en nopens de gemiddelde productie van afvoer-artikelen in die streek. Tevens heeft zij verlangd dat zou worden onderzocht of
het zeer aanzienlijk aantal heerendienstpligtigen en vrije
werklieden , voor de uitvoering van het werk vereischt,
door de binnen zekeren afstand in den omtrek gevestigde
bevolking kan worden geleverd , zonder aan haar eigen
landbouw en industrie schade te doen.
Tot de verbetering der communicatie tusschen Padang
en Solok , waartoe reeds herhaaldelijk opnemingen werden
gedaan, werd in Augustus 187(5 magtiging verleend. Het
w e r k , dat gedeeltelijk met dwangarbeiders wordt, uitgevoerd , vordert goed, en het vooruitzigt bestaat dat het
in den loop van 1877 zal zijn voltooid. De weg zal alsdan
geschikt zijn om met karren te worden bereden, behalve
het gedeelte tusschen Loeboe-Prahoe en Tendjoe Laut
dat alleen voor pikolpaarden bruikbaar zal zijn.
Brugflen e», duikers.
In het afgeloopen jaar zijn weder
een aantal bruggen en duikers, die in vroegere jaren
buiten technisch toezigt op gebrekkige wijze waren tot
stand 'gebragt, geheel vernieuwd, terwijl ook zeer vele
zoodanig hersteld zijn, dat zij nog geruimen tijd dienst
kunnen doen. De erbarmelijke toestand der meeste bruggen
in de Vorstenhtnden op Java en de gebleken ontoereikendheid der geldmiddelen, welke het inlandsen zelfbestuur voor
het onderhoud en de vernieuwing bestemmen k a n , heeft
op maatregelen bedacht doen zijn om daarin te voorzien.
In overleg met de Indische Regering is daarom door het
Opperbestuur als beginsel aangenomen, dat voor bruggenbouw in de residentien Soerakarta en Djokjokarta tegemoetkoming van regeringswege zal worden verleend, telkens
wanneer daartoe bepaalde urgentie aanwezig is. De toepassing van dit beginsel heeft in het afgeloopen jaar reeds
plaats gehad door Tiet verstrekken van geldelijke tegemoetkoming voor den bouw van drie bruggen in Djokjokarta.
Werken in het belang van dm landbouw. Omtrent den stand
van verschillende werken in het lielang van den landbouw,
voor 't meerendeel reeds in het vorig verslag ter sprake
g e b r a g t , kan ditmaal het volgende worden medegedeeld.
Van de bij dat verslag bedoelde opnemingen voor de
verlenging van de waterleiding uit de Tjisaid (residentie
Bantam) is de uitslag nog niet hekend.
Voor het verbeteren van de Menenteng-leiding in deafdeeling ('heribon werd een gewijzigd ontwerp ingediend, maar
het is noodig voorgekomen dit nogmaals te herzien, zoodat
met de uitvoering gedurende liet afgeloopen jaar nog niet
is aangevangen. De verlietermg van het irrigatiekanaal
Tjihasaroeng en de verlenging van dat kanaal tot in het
gebied der dessa Heulet (afdceling Madjalengka) zijn voltooid en voldoen aan de verwachting.
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De bewerking der ontwerpen voor de verbetering van
de irrigatie en den waterafvoer in de afdeeling Deunde
(residentie Samarang), waarmede men, blijkens het vorig'
verslag, in 1870 hoopte gereed te komen, is door ziekte

van liet personeel en door gebrek aan geschikte toekenaan,
eeniguina vertraagd. Bvenwel «vaa togen het einde van dut
jaar de arheiil zoover gevorderd dat liet grootste gedeelte
van het personeel naar Qrobogan kon worden gezonden

om ook in die afdeeling opnemingen In bet belang dei-

irrigatie te verrigten. De reeds in uitvoering zijnde
werken in Demak, namelijk: bet westelijke aftappingskanaal en de verlegging van den n g t e r Toentangdijk tusschen Djeketro en Qoeboek, werden geregeld voortgezet;
hij het einde van 1876 was het eerste voor drie vierde gedeelten en het laatste; bijna geheel voltooid Inmiddels was
in November ook een aanvang gemaakt met eenige nieuwe
tot het algemeene plan behoorende werken, waarvan de
uitvoering (voor eene som van f 259 550) is aangenomen,
namelijk het verbree len van de Djadjar, het verleggen
van het benedengedeelte dier rivier, de houw van eene
brug over het verlegde gedeelte (in den grooten weg van
Demak naar Koedoes) en het aanbrengen van eene dubbele
schutsluis in het praauwvaartkanaal ter hoofdplaats Demak.
In de afdeeling Kendal zijn bij Soerokonto eene sluis
en eene waterleiding tot stand gekomen, waarmede dein
den omtrek gelegen dessa's zeer zijn gebaat.
Aangaande de uitvoering der ingediende ontwerpen tot
verbetering van den waterafvoer in de residentie Japara
en de herstelling van het verzande praauwvaartkanaal
tusschen de rivieren Joana en Tangoelangin is nog geene
beslissing genomen.
Met de in vorige verslagen bedoelde doorgraving tusschen
di rivieren Konto en Kowang in de afdeeling Modjokerto
(residentie Soerabaija) en met de daarmede in verband staande
werken (eene inlaatsluis en een afsluitdam) werd voortgegaan ; de inlaatsluis was bij het eind van 1870 bijna voltooid.
Omtrent het ontworpen Kabooh-kanaal is, ten vervolge
op de mededeelingen in het verslag van 1875 (bladz. 178
en 179) het navolgende te berigten. De opnietingen, door
het personeel der statistieke opneming verrigt, hebben
aangetoond dat werkelijk de uitgestrektheid der gronden,
die door het kanaal geirrigeerd zouden kunnen worden,
lang zoo groot niet was als vroeger werd opgegeven. In
18(55 had de ingenieur, die de waterpassingen had verrigt,
gerapporteerd dat de teirrigeeren oppervlakte 16270 bouws
bedroeg. Thans is gebleken dat wel is waar de geheele
strook gronds, besloten tusschen het ontworpen kanaal en
de Kediri- en Soernbaija-rivieren, 16231 bouws (dus ongeveer de in 1865 genoemde oppervlakte) beslaat, maar d a t ,
wanneer hiervan worden afgetrokken de gronden die niet
voor irrigatie in aanmerking komen (dessnerven on tuinen ,
begraafplaatsen, wegen, rivieren en slokkans), de gronden
die voor irrigatie te hoog gelegen zijn , de gronden die in
den westmoesson door baudjirs overstroomd worden , en de
gronden die nu reeds vai. levend water worden voorzien.
slechts 5734 DOUW* overblijven die door het Kabooh-kanaal
gebaat zouden worden. Derhalve is aangetoond dat de kosten
van het ontworpen werk hoegenaamd niet geBvenredigd
zouden zijn aan zijne nuttigheid , en de Indische Regering
heeft dan ook bij besluit van 25 Februari) 11., n°. 1, van
den aanleg van het Kabooh-kanaal afgezien. De bewering
dat de uitvoering van dat werk de reeds gebrekkige waterlozing in het zuidelijk gedeelte der distrieten Modjokasri
en (roenoeng Kending nog meer bemoeijelijkt zou hebben ,
is ongegrond bevonden. De aanleg van een kanaal, om
die waterlozing te bevorderen, is onraadzaam geoordeeld,
omdat ook de kosten van dit werk niet in evenredigheid
zouden zijn met het nut dat daarvan verwacht DlOgt worden.
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De latte stuwdam met sluizen in de Sampeanrivier te SitoeDOndo (residentie liezoeki) werd binnen den aangenomen tijd
voltooid. Dit belangrijke werk voldoet ten volle aan het doel.
In de residentie Hagelen g i n g de arbeid aan de belangrijke waterleiding Mongkong uit de rivier Uegalue in de
al'deeiing Ledok vrij goed vooruit. Aan de voor dit werk

benoodigde heerendiengtpligtjgen is in bet afgeloopen jaar

eene geldelijke tegemoetkoming toegekend van f 0,12& per
man daags, terwijl voorts is bepaald dat de metselsteenen
voortaan niet door hen a a n g e m a a k t , doch onder's hands
ingekocht zouden worden. In verband hiermede is de voor het
werk beschikbaar gestelde som van f 145 199 tot f 2 t t lilt»
verhoogd.
Van den voorgenomen bouw van sluizen in den dijk
van (Jentan naar Wawar en in den dijk bewesten het
Ketawong-kanaal werd voorloopig afgezien, omdat de
omstandigheden gewijzigd waren sedert (in 1869) het
algemeene plan voor de droogmaking van de rawa Wawar
werd ontworpen, waartoe beide sluizen behoorden. Daarentegen werd een aanvang gemaakt met den bouw der
sluis in den mond van de leiding Sedagaran, welke eveneens tot dat plan behoort.
De leiding Watoe-Baroet in de afdeeling Karang-Anjer
werd gedeeltelijk verbeterd en aan de monding van eene
inlaatsluis voorzien. De overige in die afdeeling begonnen
werken, waarvan in het vorige verslag werd melding gemaakt , zijn allen voltooid.
De uitvoering van het ingediende ontwerp voor eene
leiding uit de Seraijoe-rivier in Banjoemas, ter besproeijing
van gronden in de districten Singotnerto en Poerworedjo
(afdeelingen Banjoemas en Bandjarnegara) is voorloopig
aangehouden. Eerst zal n o g , door het personeel der statistieke opneming, het te irrigeeren terrein naauwkeurig
worden opgenomen, terwijl voorts de uitslag zal worden
afgewacht van een onderzoek naar de wenschelijkheid om
eene leiding uit de Seraijoe-rivier aan te leggen naar de
aangrenzende residentie Bagelen. Kwam het laatstgenoemd
werk tot stand, dan zou een gedeelte van het eerstgenoemde achterwege kunnen blijven.
In de residentien Pekalongan en Tagal werden belangrijke opnemingen verrigt voor de verbetering der irrigatie.
Daarentegen bestond geene gelegenheid om hetzelfde te
doen in de 1'reanger regentschappen, Kadoe, Madioen,
Rembang en l'robolinggo.
liicier- en walfrkeeriiujstocrkcn.
De werkzaamheden aan
het Krokotkanaal (ter beveiliging van de westzijde der
hoofdplaats Batavia tegen overstroomingen) werden in 1876
geregeld voorfgezet. Het aantal koelies daarbij te werk
gesteld wisselde af van 300 (in den tijd van het padisnijden) tot 1800 man per dag. Het kanaal wordt ruim
10 kilometers l a n g , en op het laatst van 1876 waren ruim
4 kilometers reeds gereed. Het voltooide gedeelte, voor
zoover het zich van de zee tot de Bacherachtsgracht uitstrekt, heeft in den laatsten westmoesson reeds dienst
kunnen doen voor de lozing van bandjirwater uit de oude
stad. Ook is het nu reeds mogelijk daardoor bandjirwater
af te leiden van de Angké-rivier, wier oevers jaarlijks
worden overstroomd.
Het project van het aftappingskanaal uit de Goenoeng
Sahari-rivier, ten doel hebbende de hoofdplaats aan de oostzijde tegen overstrooming te vrijwaren, moest omgewerkt
worden, omdat dit kanaal zal worden gesneden door het

acheepvaartkanaal, dat tusschen Batavia en de haven te

De stuw in de Porrong-rivier te Lengkong onderging
in het afgeloopen jaar belangrijke herstellingen, waarvoor
het DOodlg was die rivier tijdelijk geheel af te dammen.
Dit moeijelijke werk werd met den besten uitslag verrigt.
In 1'asoeroean werd voortgegaan met den bouw der gemetselde waterleiding (aqueduc) voor het, dal van de rivier
Penganten, waarvan in het vorig verslag werd melding
gemaakt (1).

Tandjong 1'riok wordt aangelegd, en daarin alzoo verschillende kunstwerken noodzakelijk worden. Deze zullen
de kosten van het aftappingskanaal, aanvankelijk op
f 197 000 geraamd, doen klimmen tot p. m. f 3 5 0 0 0 0 .
Met de uitvoering dacht men niet vóór 1878 te kunnen
beginnen . omdat het in kaart brengen en onteigenen der
benoodigde gronden veel tijd vordert.
Van bet werk, dat ten doel heeft de hooWplaataBam»
m n g tegen overstroomingen te beschermt n , werden in 1876
alle onderdeden uitbesteed. Het geheele werk bestaat uit
de volgende perceelen: 1°. het graven van het aftappingskanaal uit de Samarangache rivier tot het eerste kanaal-

(1) Voor het dag-eiykseli beheer (U-r in dat r m a i bedoelde beweegbare waterkeering in den overlaat van den dam KedoengKandang en eenige dairtoe behoorende leidingen en kunstwerken

in de atdeelinjr Malang is in J a m s r f .il. een mantri in dienst gesteld. Het reglement voor het beheer dezer werken en de instruetie
van den inantri zijn te vinden in Indiseh staatsblad 1877, n*. 30.
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purul, zonder de kunstwerken; dit perceel is, 100tl*in 't

vorig verslag reeds werd medegedeeld, aangenomen voor
f 540 000; 2°. het graven van het voerkanaal en van liet
eerste kannnlpand, niet alle daarin Belegen kunstwerken ;
dit perceel is aangenomen voor f' 430 250 (terwijl de raming
f 472 747 bedroeg)) ó". het houwen van eene 'houten brug
met ijzeren liggers, lang ongeveer HOM., in den grooten
postweg van Samarang naar Pekalongan; aangenomen voor

f 50 440 (de raming bedroeg f59 273); en 4°. het graven van
«en irrigatiekanaal uit de Samarangsche naar de door het
aftappingskanaal afgesneden Boeloe-rivier, niet twee storthellingen; aangenomen voor f 2 6 9 0 1 .
Met de werken ter betere regeling van den waterafvoer
uit de Tjimanok in Cherihon, waarover in het vorig verslag werd uitgeweid, werd in het afgeloopen jaar een
aanvang gemaakt. Hoofdzakelijk vonden echter nog slechts
voorbereidende werkzaamheden plaats.
De door den stroom meest beschadigde dijkvakken lange
den linkeroever der Kediri- en Porrong-rivieren zijn in de
laatste jaren veel verbeterd. Die vakken werden namelijk
onder talud g e b r a s t en tegen verdere beschadigingen verzekerd door eene bestorting aan den voet en eene bekleeding
met natuurlijken steen. Met die verbeteringen werd in het
afgeloopen jaar voortgegaan. Ook met het verzekeren van
de meest bedreigde gedeelten van den regteroever der
Porrong-rivier werd een aanvang gemaakt. Door d e n
werken wordt veel arbeid aan de heerendienstpligtige
bevolking bespaard en het gevaar voor doorbraken aanmerkelijk verminderd.
De regteroever van de Tangka-rivier te Balangnipa
(Celebes) werd jaarlijks bij bandjirs hevig aangetast, zoodat de geheele vestiging aldaa.1 bedreigd werd. Daarin
werd voorzien door het verlengen van drie bestaande kribben
en het uitbrengen van nog drie nieuwe kribben van natuurlijken steen.
Havenwerken.
Het laatste wat in het vorig verslag
nopens de ontworpen havenwerken bij Batavia (te Tandjong Priok) kon worden berigt, w a s : dat eene aanbesteding
van de uitvoering dier werken en Moe hier te lande werd
beproefd , doch dat de Regering zich tevens voorbereidde
op het geval dat die poging mislukken mogt en de werken
dus door het Gouvernement zelf zouden moeten worden
uitgevoerd. Van den uitslag der aanbesteding is reeds
melding gemaakt in de Memorie van Antwoord op het
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1877: aan geen der gegadigden (1)
kon de uitvoering der werken worden g e g u n d , omdat zij
óf voor te hooge sommen inschreven , óf geen voldoende
waarborgen voor soliditeit aanboden. Zoodra hieromtrent
beslist was (.September 1876), is onverwijld de hand g e slagen aan hetgeen was te doen voor de uitvoering der
werken door den Staat in eigen beheer, waartoe de middelen
door de Wetgevende Magt werden aangewezen bij de Indische begrooting voor 1877. Een uitvoerig werkplan was
door den hoofdingenieur J. A. A. WALDOSF ingediend,
nadat hij uit Indie was teruggekeerd met den ingenieur
lste klasse van het Indische waterstaats-corps J. A. DE
GELDER, die hem ook op zijnereis derwaarts vergezeld had.
Deze laatste, bestemd om de uitvoering der havenwerken
in Indie te leiden, hield zich nu bij het Departement van
Koloniën onledig met het opmaken van de ontwerpen en
bestekken voor de aanschaffing van al het vereischte materieel , en werd in dien arbeid bijgestaan door de twee
andere ingenieurs van het Indische waterstaats-corps (zie
vorig verslag), die door de Regering in de gelegenheid
A'aren gesteld om verschillende havenwerken in Europa te
gaan zien en bestudeeren. Nadat alles geregeld was wat
op de levering van materieel betrekking had (2), vertrokken de bedoelde drie Indische ingenieurs, met de

(1) Zie de opgave van de gegadigden en van het bedrag hunner
inschrijvingen in de Memorie van Toelichting betreffende diezelfde
begrooting, bladz. 12/13.
(2) Uitvoerige mededeclingen betreffende de aanschaffing van
het materieel in Kuropa zjjn vervat in de nota, welke gedrukt is
achter de redevoering van den Minister van Koloniën in de vergadering der Tweede Kamer van 12 Mei 1877 (Bijblad bladz. 1404—
1406).
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technische en administratieve ambtenaren (3) die hier te
lande ilijdehjkj in dienst genomen waren om hun in
Indie ter zijde te staan , in Maart jl. naar Batavia met
het stoomschip h'onini/ der Nederlanden , dat tevens ei
gfOOte hoeveelheid materialen voor de havenwerken overvoerde. Gedurende de reis werd ijverig gearbeid: projecten
van verschillende in Indie uit te voeren werken werden

opgemaakt! bet in dienst genomen personeel werd in de
Maleische taal geoefend; eene instructie werd voor de
verschillende beambten zumengesteld en zij werden daarmede «Md vertrouwd gemaakt , enz.
Inmiddels waren op Java reeds twee ingenieurs aangewezen oin een aanvang te ntaken met de oprigting van
woningen , magazijnen en werkplaatsen , en met andere
voorloopigc werk/aambeien, die verrigt moesten worden,
vóórdat met den eigenlijken havenbouw kon worden
begonnen.
Met het oog op de buitengewone belangrijkheid der
werken, die thans in uitvoering zijn , zal eene eenigszins
omstandige beschrijving daarvan in dit verslag wel niet
misplaatst geacht kunnen worden.
Te Tandjong Priok zal moeten worden aangelegd eene
voorhaven , besloten tusschen tweezeehoofden die te zamen
3728 M. lang zijn ; voorts eene binnenhaven , ter lengte
van 1300 M. en ter breedte van 175 M., met twee loskaden die te zamen 1:488 M. lang zullen zijn. Het haventerrein zal van de noodige inrigtingen, als entrepóts,
loskranen , spoorwegen enz., moeten worden voorzien. Tusschen de haven en de hoofdplaats Batavia zullen moeten
worden aangelegd een spoorweg van bijna 8 K. M. met
dubbel spoor, een rijweg (breed 15 M.) en een scheepvaartkanaal met jaagpad.
De zeehoofden zullen zijn zamengesteld uit ongeveer
800 000 M'. stortsteen , 04100 M». beton en 70 500 M J . zand.
Tot de vorming van de voorhaven en de binnenhaven
zullen moeten worden uitgebaggerd ongeveer fi 000 000
M'. specie, en uitgegraven nagenoeg 400 000 M'. Bovendien moet voor de glooijingen nog worden verwerkt
10 000 M s . steen.
Voor den bouw der loskaden worden vereischt 20 000
heipalen, 10 000 M». zand, 44 000 M3. b e t o n e n 14 000
M3. metselwerk.
De kosten der verschillende inrigtingen op en hij het
haventerrein zijn op omstreeks f 1 millioen geschat.
Voor den aanleg van den spoorweg, den rijweg en het
jaagpad tusschen Tandjong Priok en de hoofdplaats Batavia
moeten ± 600 000 M*. grond verzet worden, en verscheidene vaste en beweegbare bruggen ziju in die wegen
noodig.
Tot de vorming van het scheepvaartkanaal moeten
167 000 M s . grond uitgegraven en 703 000 M*. uitgebaggerd worden.
De ontzaggelijke boeveelheid natuurlijke steen, die
blijkens het bovenstaande noodig is, zal ontleend worden
aan de trachiet-rotsen te Merak, aan de straat Soenda
gelegen. De steen-exploitatie zal geschieden op de volgende
wijze. Dagelijks worden 16 rotsboren in werking gebragt
door gecomprimeerde lucht, verschaft door compressors
die door locomobielen gedreven worden. Elke boor maakt
in twee minuten een gat van 1 voet in de harde rots. De
boorgaten worden met dynamiet of lithofracteur geladen,
dat door middel van eene electrische leiding tot ontploffing wordt gebragt. Zoodra de steenen van de rots zijn
afgescheurd , worden z e , als hun omvang te groot i s ,
wederom met dynamiet gespleten, waarna ze door stoomkranen , die zichzelve op rails voortbewegen en van grijpers
voorzien zijn, verplaatst en in kipbakken geladen worden
op de wagens die over een spoorweg de steenen vervoeren
(3) Er z(|n van hier ook in randen, welke gewoonlijk vervuld
worden door in Indie aanwezige personen, beambten uitgezonden,
met het oog op de zeer speciale taak, welke het administratief
personeel bjj de havenwerken zal hebben te vervullen. Die taak,
waarvoor eene bijzondere oefening vereischt wordt, bestaat in het
verzamelen en verwerken der gegevens die noodig z(jn om jaarljjks
zoowel de productieve kracht van alle gebezigde werktuigen, als
de kosten van den daarmede verrigtcn arbeid te kunnen beoordeelen,
en daaruit de eenheidsprijzen van elk onderdeel van het werk te
kunnen afleiden, opdat kunne worden bepaald hoe moet worden
gewerkt om met de minste kosten de grootste uitkomsten te verkrijgen.

Bijlagen C.
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DMV drie steigers aan zee (vervaardigd van ijzeren schroef* j vermogen dezer vaartuigen bedraagt V:, van dat der hegpalen met Ijzeren bovenbouw), waar Eopperbarges gemeerd ' germolsns 1ste soort; zij moeien dus 200 ton specie per
liggen om de iteenen In te nemen en naar Tandjong Priok
uur kunnen verzetten. De emmerladder is zeer lang, zooclat
over te brengen. Deze liopperbargei rijn Ijzereii stoomzij ongeveer 2 M. vóór bet schip uitsteekt: is aan die
8C1K!J)CII met (ioo ton laadvermogen; zij zijn voorzien van
ladder door de stoommachine de gewenschte Stand gegeven ,
oompound-macninei van p. m. 300 paardenkrachten, on
dan valt bet schip mei zijne emmers bet strand aan en
leggwn 8 Bngelsohe mijlen of bijna 12 kilometer* in bet
graaft en baggert zich daarin zijn eigen weg. Stalen
uur af. Hot uden dor steenen in do hopperbarges geklaauwen zijn ook voor deze vaartuigen aangeschaft, opdat
soliiodt door rtoomkranen op do steigers geplaatst, die de
zij zoo noodig ook steenmassa's kunnen opruimen. Da
kipbakken van de spoorwagens Liggen on in de vaartuigen
onbruikbare baggerspecie, welke zij ophalen, wordt, overuitstorten. Te Iferak sullen 0 bopperbargee dienst doen ,
gestort in hopperbarges zonder stoom vermogen, die door
die elk minstens driemaal 'aweekseeneladingsteenen naar
eene sleepbool buitengaats worden gebragt om de specie
Tandjong Priok zullen kunnen overbrengen. Aldaar worden
weg te viieren. Is de ontgraven of gebaggerde grond gede steenen, pp de plaats waai1 zij benoodigd zijn, gestort
sclukt voor den aanleg van wegen of voor opbooging van
door liet openen van kleppen in don bodem der bopperterrein, dun wordt die op den wal gebragt door een couloir,
bargee (1), 't welk geschiedt op een sein van don wal,
dal i<: eene plaatijzeren goot, die in eene helling van '/,„
nadat men zich daar door observatien overtuigd beeft van
op eene aan den baggermolen bevestigde ijzeren brug r u s t ,
do juiste ligging dor vaartuigen. Wanneer de hoogte der
en w a a r d e specie mei water, door eene pomp aangevoerd,
haven dam men eene lossing op do aangeduide wijze niet
doorheen gespoeld wordt, zoodai zij over een afstand van
meer toelaat. geschiedt die met behulp van do op hot dek
j). m. 25 .M. wor.lt verspreid.
der hopperbarges geplaatste twee stoomkranen, eerst op
Baggermolens van de hierboven beschreven soort zullen
de plaats waar de steenen benoodigd zijn , later op een ook gebezigd worden voor het tot stand brengen van bet
lossteiger, van waar de steenen per locomotief over steigers
scheepvaartkanaal tusschen Batavia en Tandjong Priok. De
in de dammen gebragt worden. .Men rekent dat de massa
vaartuigen moeten zich door de verschillende rivieren. welke
steen , op de beschreven wijze in het werk g e b r a g t , hoogtusschen Batavia en Tandjong- Priok in zee loipen, eerst
S
stens f 5,80 per .\I . zal kosten , terwijl de prijs van natuureen weg banen naar het tracé van het kanaal en graven
lijken steen te Batavia in den regel f 7,50 per .M3. bedraagt.
vervolgens het kanaal zelf, terwijl de specie, welke zij op
den wal werpen, dienen moet voor den aanleg van den
Het baggerwerk in de voorhaven zal geschieden met
spoorweg, den rijweg'- en het jaagpad. In afwachting van
drie beggermolena (stoomsehepen) van bijzonder groot verde aankomst der baggermolens wordt het hier bedoelde
mogen, die te Glasgow gebouwd worden. Zn hebben coragraafwerk voorloopig door handenarbeid verrigt.
pound-machines van ruim 300 paardenkrachten, en al
hunne hulpwerktuigen worden door stoom gedreven. De
Er zijn 4 stoombaggermolena van de beschreven soort
emmers hebben een' inhoud van '/, M3. en een gewigt
en voorts nog 2 kleinere stoombaggermolens, benevens 12
van ruim 1000 K.G. Bij de beproeving moeten deze bagger- hopperbarges zonder stoomvermogen en 2 schroefstoommolens 600 ton specie in een u u r verzetten, en in de
sleepsloepen voor den arbeid in de binnenhaven en in het
voorhaven rekent men daarmede 480 000 M3. specie per .scheepvaartkanaal aangeschaft.
jaar te kunnen baggeren (200 M*. per u u r ; 10 u u r per
De kaaimuur langs de binnenhaven is niet het minst
d a g ; 240 dagen in het jaar). De baggerspecie wordt uit
omvangrijke w e r k , dat uitgevoerd moet worden. De vele
deze vaartuigen onmiddellijk door eene stortklep gelost in
duizenden palen, die daarvoor benoodigd zijn, zullen woreen (5tal stoom-hopperbarges, ingerigt even als d i e , waarden ingeheid met MOBBISON'S en B O B F F S stoomheijen. Vóór
van hierboven sprake w a s , welke de specie wegvoeren en
dat de fundeeringpalen geheid worden, moet de kist binnen
door het openen van de kleppen in hun bodem lossen.
den damwand op ongeveer 1 M. diepte beneden den bodem
der binnenhaven worden u i t g e b a g g e r d , 't geen geschieden
De genoemde drie baggermolens 1ste soort worden ook
zal met eene baggermachine loopende over rails op den
benuttigd om de koraalriffen in de voorhaven op te ruimen.
damwand. De fundeeringpalen moeten met stoomkracht
Daarvoor worden eenige emmers van de emmerladder
worden afgezaagd op 6.5 M. onder peil.
uitgehaakt en vervangen door stalen klaau wen, ieder ruim
1000 K.G. wegende, waarmede de koraalsteen (nadateerst
Ten einde de aanzienlijke hoeveelheid beton te verkrijhet rif door dynamiet is gescheurd) verbrijzeld wordt,
gen , die voor den kaaimuur en voor de zeehoofden b e zood.at de opvolgende emmers de stukken kunnen opnoodigd i s , wordt eene fabriek gebouwd met vier stellen
scheppen.
machines, die dagelijks in 10 uren tijds 240 M*. beton
zullen kunnen leveren. Van deze fabriek zullen de betonDe binnenhaven te Tandjong Priok moet geheel in de
blokken over een sjworweg naar de havendammen verkust worden uitgegraven. Daar waar tot dusver klappervoerd worden.
tuinen werden aangetroffen op eene hoogte van 2 meters
Voorts zullen te Tandjong Priok k a l k - en cement-branboven laagwater, zullen over eenige jaren groote zeederijen en steenfabrieken moeten verrijzen en zal aldaar
schepen moeten binnenvallen om te lossen en te laden
een uitgebreid atelier moeten worden opgerigt voor alle
langs eene gemetselde k a l e . Aanvankelijk zal de grond
herstellingen aan het materieel, waarin dus eene volledige
door handenarbeid worden afgegraven, maar ook hier zullen
bankwerkerij, smederij, ketelmakerij, kopergieterij en
machinale krachten worden gebezigd zoodra de voor het
eene mrigting voor machinale houtbewerking eene plaats
graaf- en baggerwerk in de binnenhaven bestemde vaarmoeten vulden ; terwijl voorts een ijzeren drijvend dok is
tuigen uit Europa zullen zijn aangekomen. Deze baggervaartuigen, die machines hebben van ongeveer 160 paarden- aangeschaft om ten allen tijde de noodige voorzieningen
te kunnen aanbrengen aan de 27 stoomvaartuigen (2) en
krachten , van schroeven voorzien zijn, en eene zesmijlsvaart
30 kleinere vaartuigen die bij den ha venbouw gebezigd
kunnen loopen , worden te Qlaagow en te Delfshaven geworden. Het dok wordt zóó geconstrueerd, dat het in
bouwd ; zij moeten , even als de straks bedoelde baggerstukken uit Europa verzonden , doch binnen drie m a a n molens 1ste soort en de stoom-hopperbarges, uit Europa
den tijds op Java ineengezet kan worden. Een tweede
regtstreeks naar Java stoomen en dus volkomen leewaardig
atelier (kleiner dan dat te Tandjong Priok) word I te M Tak
zijn. Terwijl echter de baggermolens 1ste soort in Indie
hun karakter van zeeschepen behouden, worden die der opgerigt om de vereischte re-paratien aan de daar gebezigde
machinerie:-, te bewerkstelligen.
2de soort zóó ingerigt, dat op de roede van Batavia het
voorste gedeelte daarvan kan worden algescheiden; het
Het verbruik van steenkolen zal bij den havenbouw
afgescheiden gedeelte blijft drijven en kan naar den wal natuurlijk zeer aanzienlijk zijn, daar de 27 stoomvaargesleept worden; de getransformeerde bag-gervaartuigen ,
tuigen en tal van macbinerien voortdurend gevoed moeten
die n u gelijken op de hier te lande in gebruik zijnde
worden. Zeer groote depots moeten dan ook daarvoor
baggermolens, zijn geheel geschikt om den tweeledigen
arbeid te verrigten waarvoor zij bestemd zijn , namelijk om
binnengaats zoowel te graven als te baggeren. Het bagger(2) Namcljjk 3 baggermolens 1ste soort, 4 baggcrraoliMis 2de
soort en 2 baggermolens 3de soort, 12 stoomhoppcrbargcs ea 2
schrocfstooinsleepsloepen, alle hierboven genoemd, en voorts 1 cnm(1) In deze vaartuigen zjjn zijdelings van de laadruimte luchtmunicaticboot en 3 stoombarkassen voor het nader te bespreken
kasten aangebragt.
vervoer van personeel.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.
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worden opgarigt. In afwachting dut de lcMimuur te
Tsndjoug Priok gereed komt, zal een bulpateiger, ter
lengte van 660 If., en Toonden van dubbelepoor, aldaar
gelegenheid moeten aanbieden tot In—Ing en lading- der
steenkolen , terwijl te Merak een ijzeren steiger uitsluitend
voor de lossing der kolenschepen bestemd is.
Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn dat
do havenwerken bij Batavia hoofdzakelijk met machinale
krachten van de uitstekendsto soort worden tot stand gebragt. Zeer veel en kostbaar materieel is dus aangeschaft
moeten werden, maar g e l u k k i g waren in het afgeloopen
jaar de prijzen van het materieel buitengewoon laag:, en
de bestellingen in Europa hebben dan ook ongeveer 1
millioen gulden minder gekost dan daarvoor geraamd was (1).
Ook heeft de Begering voor de levering van het materieel
bijzonder korte termijnen kunnen bedingen, omdat de
fabrieken over het algemeen weinig werk hadden.
l)e groote voordeelen van de aanwending van machinale
krachten bij de.if haven bouw zullen voor een ieder duidelijk
zijn. Bij een werk van zoo grooten omvang is het, wanneer
men zuinig werken wil, een eerste vereischte dat zoo spoedig
mogelijk gewerkt worde en dat dus de krachtigste werktuigen gebezigd worden waarover men beschikken kan.

En door den handenarbeid tot een minimum terug te

brengen, ontgaat men het gevaar dat duizenden arbeiders
voortdurend aan ziekten worden blootgesteld. Aanvankelijk
moeten echter, zoo als hooger is opgemerkt, arbeiders gebezigd worden voor het graafwerk dat later machinaal zal
Worden uitgevoerd. Voor hunne gezondheid zijn intusschen
de beste voorzorgen genomen. Tegen zonsondergang worden
zij van het werk verwijderd, zoodat zij niet hebben te
lijden van de nachtelijke uitdampingen die het schadelijkst
zijn. De noodige Btoombootje*, praauwen en (loepen zijn
aangeschaft om eiken morgen het dienstdoend Europeesch
personeel en de inlandsche werklieden naar Tandjong Priok
te kunnen vervoeren en eiken avond naar Batavia t e r u g
te brengen. Men verliest daardoor 2 a 3 uren arbeid daags
in den koelsten tijd, maar dit offer zal zijne vergoeding
wel vinden in den gezondheidstoestand der beambten en
werklieden.
Vóórdat met eenigen anderen arbeid begonnen werd,
is een artesische put te Tandjong Priok gegraven, die
uitstekend drinkwater levert, dat door eene leiding" over
het geheele werkterrein verspreid zal worden. (Het water
uit dezen put zal tevens dienen voor de voeding der
stoomketels die gebezigd worden.)
De verwachting- mag gekoesterd worden dat de Bataviaache havenwerken, zoo als zij thans zijn aangevat, binnen
9 jaren voltooid zullen zijn; voorzeker een kort tijdsbestek , in vergelijking met de termijnen die noodig zijn
geweest voor de uitvoering van zeewerken van minderen
omvang in Europa.
Ten aanzien van de havenwerken op andere plaatsen in
Nederlandsch Indie is het navolgende aan te teekenen.
De commissie voor den aanleg van eene zeehaven ten
behoeve van de hoofdplaats Samarang kwam tot de conclusie dat eene haven voor groote zeeschepen te dier plaatse
niet gebouwd kan worden , wegens de voortdurende veranderingen van den zeebodem en de groote kosten die aan
zoodanig- werk zouden verbonden zijn. De commissie zet
t h a n s haar onderzeek voort op andere punten van de kust
in de nabijheid dier hoofdplaats.
Aan de verlenging van het westerhoofd van het havenk a n a a l , waartoe blijkens 't vorig verslag , bladz. 130 , in
overeenstemming- met een voorstel van de genoemde commissie besloten werd, is met kracht gewerkt, doch wegens
den slappen ondergrond , waarin de aangebragte steenen
tot eene aanmerkelijke diepte wegzakken , "zullen de kosten
ruim drie ton meer bedragen dan de oorspronkelijke raming.
Ofschoon nog slechts een gedeelte van het werk voltooid
i s , doet dit evenwel reeds groote diensten.
De voorziening in de behoefte aan meer personeel en
materieel voor de baggermolens te Batavia, S a m a r a n g ,
Soerabaija, Tagal en Probolinggo is nog in overweging.
Intusschen werden de noodige maatregelen genomen om
(1) Verg. de Memorie van Toelichting op liet wetsontwerp tot
verhooging der Indische hegrooting van 1877 ; gedrukte stukken
der Tweede Kamer 1876/77, 1 6 2 , n°. 3.
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de te Samarang aanwezige baggertoestellen , welke defect
waren , zoo spoedig mogelijk in goeden staat te brengen.
De beide (voor Samarang en Soerabaija bestemde) nieuwe
baggermolens, die van hier zijn uitgezonden (zie vorig
verslag i , worden te Soerabaija , alwaar daarvoor de meeste
hulpmiddelen aanwezig zijn , ineengezet.
De geul door de bank vóór de monding der Soerabaijarivier werd met den aldaar in Maart 1876' in werking
gestelden baggermolen althans tijdelijk op zoodanige breedte
en diepte g e b r a g t , dat geene klagten over dat vaarwater
werden vernomen. In het laatst van het jaar echter, toen
de baggermolen, die belangrijke herstellingen moest onderg a a n , gedurende eeuige maanden niet gewerkt had, vernieuwden zich de klagten. Met het baggeren zal men
meer geregeld voortgang kunnen maken , nadat de zoo
even bedoelde, voor Soerabaija uit Nederland gezonden nieuwe baggermolen in werking is gesteld , en het
zal nu kunnen blijken of het mogelijk is de monding der
Soerabaija-rivier alleen door baggeren op den d u u r , zonder
te groote kosten , op voldoende diepte te houden. Het
denkbeeld om zulks te beproeven met een zoogeiiiiamden
krabbelaar van verbeterde constructie (zie vorig verslag)
werd bij nader onderzoek verworpen, omdat wegens de
afwisselende vloed- en ebstroomen het losgemaakte zand door
den stroom niet voldoende zeewaarts zou worden gevoerd.
Ook de toegang tot het bassin voor het marine-etablissement te Soerabaija (eene geul door de bank tusschen
de riviertakken Kalimas en Pegirian) kan op tien duur
niet op voldoende diepte worden gehouden met de tot dusver aangewende middelen, bestaande in twee baggermolens
die te zamen 32 000 M3. per jaar baggeren. Geruimen tijd
zijn de gevoelens der deskundigen verdeeld geweest over
de voorzieningen die hier gevorderd werden. In December
1876 is echter bepaald, gelijk reeds op bladz. 00 werd
aangeteekend, dat de hoofden van het bassin verlengd
zullen worden, en dat eene krachtiger baggermachine
zal worden gebezigd.
Terwijl in het afgeloopen j a a r , wegens gebrek aan beschikbaar personeel zoowel van den waterstaat als van de
marine, nog geen aanvang werd gemaakt met de bij
Indisch besluit van 14 Februarij 1870 bevolen plaatselijke
opnemingen in het belang der verbetering van het vaarwater in straat Madura, zijn bij het departement der
burgerlijke openbare werken alle op dat vaarwater betrekking- hebbende rapporten, kaarten enz. van vroegere jaren
verzameld en bestudeerd, in verband ook met liet in de
noot op bladz. 131 van 't vorig verslag bedoelde advies van
den Staatsraad JANSEN.

Dientengevolge is reeds van een der in de laatste jaren
aanbevolen middelen van verbetering (de verlegging van
den mond der Soerabaija-rivier naar de kali Miring) afgezien; maar de directeur der openbare werken bleef de
beste verwachting koesteren van het te gelijkertijd geopperde plan om de Solo-rivier in de nabijheid van de grens
tusschen de residentien Kembang en Soerabaija regtstreeks
in noordelijke rigting in de Java-zee te doen uitmonden.
In Maart jl. heeft de Indische Regering er in toegestemd
dat de mogelijkheid dier verlegging al dadelijk op het
terrein werd onderzocht en d a t , als liet onderzoek gunstig
mogt uitvallen en bevonden mogt worden dat noch de belangen van den landbouw in de afdeelingen Lamongan,
Grissee en Sidaijoe, noch de scheepvaart op de Solo-rivier
door het werk zouden worden benadeeld, zonder verwijl
werd overgegaan tot het opmaken en indienen van de
noodige plannen met begrooting van kosten. Het denkbeeld
om in het vaarwater zelf te baggeren, vindt in Indie voor's hands nog weinig bijval. In geen geval zou genoemde
directeur daartoe willen zien overgaan vóórdat nieuwe
naauwkeurige opnemingen van getijen en stroomen in de
straat van Madura hebben plaats gevonden. Met die o p nemingen zou worden begonnen zoodra van wege den
waterstaat de noodige zelf-registreerende peilschalen waren
gesteld.
Het plan om de gemeenschap van de hoofdplaats Soerabaija met hare reede te verbeteren door den bouw van
een schroefpalenhoofd, dat in verbinding zou gebragt
worden met den spoorweg naar Malang en Pasoeroean, is
niet tot uitvoering gekomen, omdat aanleiding is gevonden tot eene nadere gedachtenwisseling ter zake.
Daarentegen is het in 't vorig verslag bedoelde ijzeren
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schroefpnlenhoofd te (irissee in 't laatst vnn 1876 voltooid.
De plannen voor het uitdiepen en verruimen der Imven
te Cheribon en bet afleiden der in die haven uitkomende
riviertakken zijn oog In bewerking.

[Nedcrl (Oost-) Tndie]
III.

Drinktoatervoortiening.
Ter hoofdplaats Batavia zijn in
het afgeloopen j a a r , gelijk verwacht werd, drie gemetselde
reservoirs met de daarbij behoorende ijzeren buisleidingen
en aftapkranen voor de verspreiding van artesiscli drinkwater gereeil gekomen. Projecten en begrootingen voor de
waterverdeeling uit een drietal andere reeds geboorde putten
zijn opgemaakt. Van de boring van een arteaiacben put
bij Tandjong Priok is reeds melding gemaakt op bladz. 14(i.
Met den aanleg van buisleidingen, om de hoofdplaats
Cheribon van zuiver drinkwater te voorzien, zal in 1878
een aanvang worden gemaakt.
De reservoirs en ijzeren buisleidingen bij drie artesische
putten ter hoofdplaats Samarang (zie vorig verslag, bladz.
132) werden in 1870 nog niet geheel voltooid. In de residentie Samarang zullen nog te Poerwodadi gemetselde
putten ter verkrijging van goed drinkwater worden gem a a k t ; te Koewoe en Kradenan zijn bij nader onderzoek
. geene bijzondere voorzieningen noodig bevonden.
De zeer aanzienlijke kosten, die verbonden zouden zijn
aan de uitvoering van het bekroonde plan voor de watervoorziening ter boofdplaats Soerabaija, hebben de Indische
Regering doen besluiten om daartoe voorloopig niet over
te gaan. Het denkbeeld om in den omtrek der stad artesische putten te boren (verg. vorig verslag, bladz. 204)
is nu weder opgevat. Door eene proefneming met het graven
van een zoodanigen put wil men zich volledige zekerheid
geven nopens de vraag, of op die wijze al of niet goed
drinkwater zonder buitensporige kosten is te verkrijgen.

BPOOBWIGBN.

§ 1. Opnemiiii/cit M aanleg uut, spounoeyeu dm,,- eV*J Staat,

Het uitbaggeren van de voor- en binnenhaven teTagal
kon ook in liet afgeloopen jaar nog niet geschieden , omdat
de daarvoor bestande baggermolen tijdelijk te Saniarang
moest dienst doen. De in uitvoering 1 zijnde werken tot
wering van het niet slibstoHen bezwangerde bandjirwater
uit de haven (zie vorig verslag, bladz. 131) kwamen voor
ongeveer de helft gereed.
De proef, in de monding van de Joana-rivier (Japara)
met de zoogenaamde geulketting genomen , is nog niet
geheel afgeloopen.
Voor de verbetering van de haven te Pasoeroean (de
monding der Qembong-rivier) was in 1870 nog geen voldoend aantal dwangarbeiders beschikbaar. De toestand van
die haven, welke slechts aan weinig aanslibbing onderhevig
is, bleef onveranderd.
Met het herstellen der kaaiinuren langs het bassin van
de haven te Probolinggo werd in 187b' voortgegaan. Door
dit w e r k , dat waarschijnlijk in het loopende jaar zal gereed
komen, wordt voor de praauwen eene uitstekende ios- en
laadplaats verkregen. Te gelijkertijd zal ook de haven voldoende zijn uitgediept door den baggermolen, die sedert
het laatst van 1870 te Pasoeroean in gebruik is gesteld,
na tijdelijk te Soerabaija dienst te hebben gedaan. Alsdan
zal men nog alleen de door buitengewone zettingen b e schadigde koppen der havenhoofden hebben te herstellen,
wat nu goedschiks geschieden k a n , daar in den laatsten
tijd geen nieuwe zettingen meer bespeurd zijn.
Met de werkzaamheden aan de havendammen te Banjoewangi hoopte men in dit jaar vóór het invallen van den
OOatmooaaon — wanneer de zware branding het werken
aan het strand aldaar belet — gereed te komen.
Projecten en begrootingen werden opgemaakt ter verbetering van de bevaarbaarheid der Padang-rivier en tot
tegengang der overstroomingen ter hoofdplaats Padang.
De verbetering van het vaarwater wordt echter niet noodig
geacht in het geval dat Padang door een spoorweg mogt verbonden worden met de Brandewijnsbaai (in verband met het
plan oin van daar een spoorweg naar de Onibilien-kolenvelden
aan te leggen; rie bladz. 148/149). Het is gebleken dat eene
voorname oorzaak van de overstroomingen, waaraan Padang
in de laatste jaren blootstond, moest worden gezocht in de
versperring der rivier ten gevolge van eene belangrijke aardstorting. Met de opruiming daarvan is een begin gemaakt.
Het in aanbouw zijnde tweede ijzeren los-en laadhoofd
te Makasser, waarvan in het vorig verslag sprake was,
werd in het afgeloopen jaar voltooid. De handel wordt
gezegd daarmede zeer gebaat te zijn.
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a.
Als bijlage

.1 a v a.

BH wordt hierbij overgelegd

liet tweede

jaarverslag betreffende de verrigtingen van het peraoneel
voor de rtaataapoorwegen op Java, afgesloten op 31 Mei
1877 (1). Men zal daaruit ontwaren dat de aanleg der lijn
Soerabaija-Pasoeroean-.Malang reeds zeer ver gevorderd
is (2). De lijn is nagenoeg 112 K.M. l a n g , en verdeeld
in drie sectien: Soerabaija-Gempol, bijna 36 K . M . , (lempol-Bangil-Pasoeroean bijna 28 K.M. en Bangil-Malang
ruim 48 K. M. lang. Van de 1828 299 M 3 grond, die op
de lijn verzet moeten worden, waren oji 31 .Mei reeds
1512 722 M ' verwerkt, dus bijna V,; terwijl van de
40 479 M3 metselwerk, in kunstwerken, kleine duikers
enz. benoodigd, 31988 M 3 voltooid waren. Op de eerste
sectie waren de aardebaan, alle duikers en open doorlaten ,
de onderbouw van alle bruggen (niet uitzondering van
Benige kleine stukken metselwerk die op den bovenbouw
moesten wachten), de onderlaag ballast en een gedeelte
der bovenlaag ballast voltooid , en was het spoor gelegd
over 10 305 M. Op de tweede sectie waren voltooid: de
aardebaan over 20 K. M., de onderbouw van alle kunstwerken met uitzondering van één landhoofd en de onderlaag ballast over 20 K. M.. terwijl over 5600 M. liet spoor
gelegd was met eeu gedeelte der bovenlaag ballast. Op
de derde sectie was de aardebaan over 34.5 K. M. en was
% van het metselwerk der kunstwerken voltooid. Op de
eerste en op de tweede sectie zijn overal houten noodbruggen
gelegd , omdat de uit Europa aangevraagde ijzeren bruggen
niet tijdig ontvangen werden. De vertraging, welke bij
de aanschaffing van dat materieel hier te lande (verg. vorig
verslag, bladz. 132) is ondervonden, is oorzaak dat de lijn
Soerabaija-Pasoeroean verscheidene maanden later in exploitatie zal komen dan het geval had kunnen zijn wanneer
de arbeid in Europa gelijken treil had gehouden met den
arbeid in Indie. Bij de voortzetting van den bouw van
staatsspoorwegen op Java zal dan ook ué aanschaffing van
het materieel in Europa anders geregel.! moeten worden.
De opnemingen voor den aanleg van een spoorweg ter
verbinding van Batavia met de vlakte van Bandong hebben
reeds tot eene bepaalde uitkomst geleid. In Maart jl. zijn
aan de Indische Begering de avant-projets en begrootingen
aangeboden voor twee rigtingen: de eene uitgaande van
Pondok Tjina in het midden der lijn Batavia-Buitenzorg,
oostwaarts over Tjibaroessa en daarna zuid- en zuidoostwaarts door het dal van de Tjibehet naar de Tjisokkan;
de andere uitgaande van bet station Buitenzorg, zuidwaarts
tusschen den r>alak en den Gedeb door, om het Gedeh-en
Pangerango-gebergte heen , langs Boekaboemi Tjiandjoer
oost- en noordoostwaarts naar de Tjisokkan ; bij deze rivier
vallen beide rigtingen te /.amen , en de spoorweg gaat verder
oostwaarts, door 't gebergte't welk de vlakten van Tjiandjoer
en Bandong scheidt, om digt bij Tjipadalarang de vlakte
van Bandong te bereiken , welke in hare geheele lengte

doorschreden wordt tot Tjitjalengka toe. De eerstbeduelde
rigting werd indertijd reeds opgenomen door de bekende

«commissie voor de vervoermiddelen op Java". Harevooren nadeelen zijn naauwkeurig vergeleken met de voor- en
nadeelen der andere r i g t i n g , en daar die vergelijking in
alle opzigten gunstig uitviel voor de laatstbedoelde r i g t i n g ,
is aan de Indische Begering voorgesteld om deze te kiezen.
De Indische Begering heeft dit voorstel bij het Opperbestuur aanbevolen en tevens beslist dat met het opmaken
der gedetailleerde ontwerpen voor een spoorweg van Buitenzorg naar Tjitjalengka zou worden voortgegaan, opdat met
den aanleg dier lijn onverwijld een aanvang zou kunnen
worden gemaakt wanneer de Wetgevende Magt daartoe de
noodige fondsen zou hebben toegestaan.
(1) Voor zoover dfl in dat verslas vervatte mcdedeelingen aanvulling van wege liet Departement van Koloniën verciseliten, is
die gegeven in cursief gedrukte noten.
(2) De rigtingskaart van die ljjn is aan de Tweede Kamer aangeboden by brief van den Minister van Koloniën dd. 7 Mei 1NÏ7.
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Inmiddels was ook de band gelegd aan nel ontwerpen | Om Blitar te bereiken, moet de lijn nogmaals de rivier
\ :iij eene spoorwegverbinding tussohen Ooit* en Middenoverschrijden. De hoofdlijn Madioen-Sidoardjo - is 143
Java. Hiervoor behoefden weinig opnemingen t(! worden
K. M., de zijtak Kertosono-Blitar 92 ELS. , de geverrigt en kon een ruim gebruik worden gemaakt van de geheele ipOOTWeg derhalve 235 K. M. lang. De kosten \an
gevens, door de topografische opnemingen in do reaidentien
aanleg zijn begroot op f 10 000 000 of bijna f 81000 per
Boerakarta, Mudioen, Kediri en Boerabaijo vroeger verkregen.
K.M. De spoorweg loopt bijna in z\jnegeheele lengte door
Reedt in Mei jl. werdaan de Indische SegerTng Ingediend
goed bevolkte streken, en cal xaer veel rijst, lcof&j, tabak
lu'i avant-projet voor eene lijn van Soerakarte over Madioen
en suiker te vervoeren hebben; vooral de zijtak naai'Blitar
en Modjokerta naar Sidoardjo (station in de lijn Soeraba\jageeft aan dese lijn eene buitengewoon groots productiviteit.
Pasoeroean) mei een zijtak van Kertosono over Kediri en
De geheele weg- zal in 5 jaren voltooid kunnen worden.
Toeloeng-Agoeng naar Blitar. In Julij werd dit avant-projot,
De bruto-opbrengsten in het eerste jaar der exploitatie
waarmede de Indische Begering zich gereedelijk kon verzijn geraamd o p :
eenigen, bier te lande ontvargen.
f' 407 180 voor bet personenvervoer op 'Ie hoofdlijn,
Het Upperbestuur is alzoo in staat gesteld om aan de
Wetgevende Magt voorstellen te doen tot lcraohtiger voort504 747 »
»
»
» den zijtak,
setting van den louw van staataspoorwegen op Java. Bij
de Indische begrootings-ontwerpen voor 1878 worden mits010 430 »
» goederenvervoer » de hoofdlijn,
dien de noodige middelen gevraagd om voor rekening van
702180 »
»
»
» den zijtak,
den Staat aan te leggen dé gebeele lijn, hierboven in de
eerste plaats genoemd, van Buitenzorg over Tjiandjoer en
Bandong naar Tjitjalengka, zoomede de ontworpen lijn
d. i. f 2 350 549 in 't geheel. Neemt het vervoer even sterk
Van Madioen naar Sidoardjo , Ke liri en Blitar. Van de lijn
toe als op de lijn S a m a r a n g - \ orstenlanden, dan zullen de
Soerakarta-.Madioen is hier geen sprake, omdat voor deze
bruto-opbrengsten reeds in het vijfde jaar der exploitatie
in Junijjl. concessie is verleend aan de .\c.lrrlandsch-hidi.sche
kunnen bedragen f 3 525 000. stelt men de exploitatie*
Spoorwegmaatschappij (zie bladz. 153).
kosten op 50 pet. van de bruto-opbrengsten, dan zijn de
iïij <le genoemde begrootings-ontwexpen worden overgelegd
netto-opbrengsten teschatten, in het eerste jaar op f 1175274
de memorien van toelichting, welke de hoofdingenieur, chef
of bijna 0.2 pet. van bet aanlegkapitaal, en in bet vijfde
van den dienst der stnatsspoorwegen op J a v a , bij de door
op f 17G2 500 of bijna 9.28 pet. van het aanlegkapitaal.
licin ingediende avant-projets gevoegd heeft. Daarin zijn
Worden de noodige fondsen door de Wetgevende Magt
de ontworpen spoorwegen uitvoerig beschreven, en in
toegestaan, dan zal in het begin van 1878 met den aanleg
't algemeen kun hier dus naar die stukken verwezen worder beide ontworpen spoorwegen een aanvang kunnen
den , terwijl slechts de navolgende hoofdpunten wordeu
worden g e m a a k t , zonder noemenswaardige uitbreiding van
aangeteekend.
het thans in dienst zijnde personeel. Alsdan zullen de alik' lijn Buitenzorg-Tjiandjoer-Bandong-Tjitjalengka, die
gemeene uitgaven over meer lijnen worden verdeeld, en
in 't algemeen de rigting van den militairen w e g volgt,
naar evenredigheid zullen de kosten van elke lijn minder
heeft eene lengte van 183 K. M. Zij is voor verreweg
worden.
Het personeel en bet kostbare materieel, dat bij
het grootste gedeelte een bergspoorweg, die herhaaldelijk
den aanleg der lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang niet
vrij sterk rijst en daalt, en waarin twee tunnels (een van
langer benoodigd is, zal geleidelijk kunnen overgaan bij
750 en een van 407 M.), eene b r u g (over de Tjitaroem)
de
lijn naar Madioen en Kediri, en waarschijnlijk zullen
niet 3 openingen, elk van 40 M. wijdte, op pijlers van
daarbij ook voor een goed deel overgaan de arbeiders, die
ruim 50 M. h o o g t e , en een aantal andere meer of minder
thans aan bet werk bij den spoorweg in den oosthoek van
belangrijke
rivier-overgangen
en andere
kunstwerJava gewend zijn.
ken noodig zijn. De kosten van aanleg zijn begroot op
f 2 0 8 5 0 0 0 0 of bnna f 114 000 per K. M. De spoorweg
Ten slotte moet bier nog worden aangeteekend, dat in
zal in zijn geheel binnen 8 jaren voltooid, doch in
het laatst van het afgeloopen jaar een aanvang is gemaakt
ruim 4 jaren reeds tot Soekaboemi en l ' / s jaar later
met de opnemingen voor den aanleg van een spoorweg
tot Tjiandjoer geëxploiteerd kunnen worden. De aanter verbinding van de vlakte van Bandong met Tjilatjap.
vankelijke bruto-opbrengsten zijn geraamd op f 672108
De stand en de vooruitzigten van die opnemingen zijn
voor het personenvervoer en f 348 843 voor bet goederenvervoer, dus in 't geheel op f 1020 051 ' s j a a r s , en de beschreven in de aangehaalde bijlage BB.
exploitatiekosten op f 058 800, dus de netto-ontvangsten
op f 302 151 of 1.74 % van het aanlegkapitaal. Daar de
b. S u m a t r a .
spoorweg echter loopt in eene streek die zieb als het ware
dagelijks ontwikkelt door nieuwe ontginningen van de
Aangaande den — slechts 5 K. M. langen — spoorweg
büandsche bevolking en door de vestiging van particuliere
in Atjeh is reeds bet noodige gezegd op bladz. 6. Te dezer
landbouw-ondernenungen, zullen de opbrengsten zonder
plaatse is dus alleen n o g gewag te maken van den stand
eenigen twijfel spoeilig toenemen. Overigens is bet duider plannen tot aanleg van een spoorweg ter verbinding
delijk dat de indirecte voordeelen, welke de spoorweg
van Padang met het steenkolenveld aan de Ombilien-rivier
voor bet Gouvernement zal afwerpen, zeer belangrijk
in de Padangscbe Bovenlanden.
zullen zijn, daar men o. a. verwachten m a g : aanzienlijke
besparingopde kosten van het vervoer der gouvernementsIn het vorig verslag is vermeld dat de Indische Regering,
producten (koffij en zout) en minder spillage bij dat verna ontvangst van het rapport van den ingenieur Cr.LV.SKNAUR
voer , besparing op de kosten van den postdienst en van
over die spoorwegverbinding (1), op het advies van de
alle gnuverneinents-transporten , sneller ontwikkeling van
directie der openbare werken , aan de heeren P m en EDKLINO
handel en nijverheid e n , als gevolg daarvan , toeneming van
had opgedragen om een nader onderzoek in t e stellen naar de
de opbrengst van verschillende belastingen.
bruikhaarheid van de Brandewijns- en Troessanbaaijen als afvoerhavens. De uitslag- van dit onderzoek — na den dood van
De spoorweg Msdioen-SMoaidjo-Kediri-Bütar is over
den hoofdingenieur PET door den heer BoBLDiOaan de Indische
't algemeen eene vlaktelijn ; evenwel moet de hoofdlijn
Regering medegedeeld — w a s , dat de Brandewijns-baai,
Madioen-Sidoardjo. om de waterscheiding tnsscben de Solozoo als ook de ingenieur Ci.irrSRMAU had berigt, in alle
en Brantas-rivieren te overschrijden , (tusschen Tjaroeban
opzig-ten de voorkeur verdiende h o v e n d e Troessan-baai,
en Bagor) een vrij geaccJdenteerd terrein doorloopen,
maar dat nog naauwkeurige opnemingen van den zeebodem ,
waarin een aantal kleine rivieren en beken wordeu a a n de stroomen, enz. zouden moeten worden ingesteld, alvorens
getroffen en d u s veel kunstwerken noodig zijn. Bij Kermet zekerheid kon worden gezegd of de Brandewijns-baai
tosono moet die Hjn de Brantas-rivier en bij Prambon de
tegen aanslibbing gevrijwaard en als eene volkomen goede
Porrong-rivier overgaan. De zijtak Kertosono-Blitar blijft
steeds in het dal der Brantas, voor het grootste gedeelte
(tot Ngoedjang nabij Toeloeng-Agoeng-) aan haren regter
(1) Dit rapport, in 't vorig verslag uitvoerig besproken, is in
oever, daarna (van Ngoedjang tot nabij Blitar) aan haren
het laatst van 1876 in druk voor liet publiek verkrijgbaar gesteld.
linkeroever, ten einde vrij te blijven van de moddervloeEen exemplaar daarvan is aan de Staten-Gencraal aangeboden by
den die zich herhaaldelijk uit den Kloet ontlasten.
brief van den Minister van Koloniën dd. 14 December 1870.

Bijlagen C.
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haven voor dan afvoer der Ombilien-steenkolon aangemerkt
kon worden

De Indische Begering beeft gemeend dergelijke opnemingen! die wedef booga uitgaven souden vorderen, in
geen geval te moeten doen plaats vinden védrdat bier te
lande eene beslissing genomen was, die het waarschijnlijk
maakte dat eerlang een aanvang zou kunnen worden gemaakt met den aanleg van den spoorweg.
Voor zoodanige beslissing schijnt evenwel de tijd nog
niet gekomen.
De ingenieur (!U;YSKNAKR heeft

zelf de aandacht der

Regering gevestigd op de wenachelijkheid om nog na te
gaan of niet eene veel minder kosthare lijn, dan door hem
was ontworpen, aangelegd kon worden wanneer men een
der nieuwste stelsels van ipoorwegbouw toepaste, die nog
niet uitgevonden waren of wier deugdelijkheid door de

praktijk nog niet gebleken was toen de opnemingen op
Sumatra plaats vonden. Van genoemden ingenieur wacht
de Begering hieromtrent thans nog een berigt. De nieuwe
stelsels, waarop gedoeld werd, zijn die van het hellend
vlak (uitgevonden door den Italiaanschen ingenieur Aoi.nio),
en van de tandradhanen, gelijk er in Zwitserland en Wur-

temberg in gebruik zijn (uitgevonden door den ingenieur
RlGUKNHACH).
§ 2.

Particuliere

spoorweyen.

De rentelooze schuld van de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij aan den Staat wegens genoten voorschotten voor rentegarantie, welke hij de afsluiting van
het dienstjaar 1875 f 3 334 429,06 5 hedroeg, onderging in
het afgeloopen dienstjaar geene vermeerdering, daar het
voorschot over 1870 geheel werd terughetaald uit de zuivere
ophrengst der exploitatie van de lijn Samarang-Vorstenlanden. Zelfs heeft de Maatschappij, na afsluiting van het
dienstjaar 1876, hare schuld verminderd, door aan den
S t a a t ' f 28 294,22 af te dragen. Dit is evenwel niet g e schied krachtens de bepalingen omtrent de schulddelging,
opgenomen in art. 90 der concessie Samarang-Vorstenlanden. maar het was eene vrijwillige daad der Maatschappij. Het aangehaalde artikel, dat gebleken is voor
verschillende uitleggingen vatbaar te zijn, kan uit den
aard der zaak slechts het oog gehad hebben op de uitkomsten der onderneming voor welke in 1863 concessie
werd verleend, en de toepassing daarvan is bijzonder,
moeijelijk geworden sinds aan de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij ook de concessie voor de lijn BataviaBuitenzorg (zonder rentegarantie) is gegeven, aangezien
het nu twijfelachtig is hoe de winst- en verliesrekening,
bij de concessie Samarang-Vorstenlanden bedoeld, moet
worden opgemaakt. Allequaestien daarover zijn echter, na
eenig overleg tusschen de Regering en de Maatschappij en
nadat het der Regering gebleken was dat zij op grond
der uitkomsten van de onderneming Samaran^-Vorstenlanden alléén nog geene terugbetaling van schuld kon vorderen , voor dit jaar ter zijde gesteld, in de verwachting dat
de nieuwe overeenkomsten , waarvan hieronder (bladz. 153)
zal worden melding g e m a a k t , door de wet bekrachtigd
zouden worden, in welk geval de bedoelde quaestien zouden
komen te vervallen. Harerzijds heeft nu de Maatschappij
bij voorbaat den in die nieuwe overeenkomsten aangenomen
regel voor de terugbetaling harer schulden toegepast door
aan den Staat te betalen de helft van hetgeen boven de
5 pet. als dividend aan de aandeelhouders zou kunnen
wonlcn uitgekeerd blijkens de ali/emeeue winst- en verliesrekening (waarin natuurlijk ook de baten der lijn BataviaBuitenzorg worden verantwoord). Dientengevolge is hare
schuld aan den Staat verminderd tot f 3 3 0 6 135,44*.

Tweede Kamer, us

bleef een kapitaal van f 12 011000, namelijk f 1750 000

van de 4'/, percents leening van 1867 (groot f 4 millioen),
f 8 554 000 van de 4'/t

percents leeninj>- van 1869 (groot

f'dl millioen). en f 1707000 van de 4V2 percents leening
van 1874 (groot f 6 millioen). Van deze laatste leening
werden weder 5 obligatien uitgeloot, waarvan de Hommers
alle heh.lorden tot de niet uitgegeven stukken, en waarvoor in de plaatl zijn gesteld 5 aandeden der tweede serie;

dientengevolge klom het geplaatste wand welen-kapitaal tot
f L001Ö000, en hieven onuitgegeven f 5990 000 aan aandeden der tweede serie en f 4 283 000 aan obligatien der
leening van 1874. Van de ingetrokken 5 percents leening
van 1871 (groot f 2 230 200) kwamen ook de 4 blijkens
het vorig verslag nog ontbrekende coupons in het bezit
der Maatschappij.
De ontvangsten van de lijn Samarang-Vorstenlanden
namen toe met 15 pet., tegen 17 pet. in 1875, of in twee
jaren met 35 pet.; die van de lijn Batavia-Buitenzorg met
11 pet., tegen 8 pet. in 1875, of in twee jaren met 20
pet. De groote toeneming der ontvangsten op de eerstvermelde lijn was het gevolg van het samenvallen van verschillende voor het vervoer gunstige omstandigheden, als
gebrek aan voedingsmiddelen en zeer groote oogsten van
producten voor den uitvoer bestemd. De uitgaven voor deze
lijn waren echter ook zeer boog, vooral doordien vele vernieuwingen aan den bovenbouw werden verrigt. Zij vermeerderden bijna evenredig aan de ontvangsten, want zij beliepen daarvan 477 6 pet. tegen 48V, pet. in 1875. De
exploitatiekosten van de lijn Batavia-Buitenzorg waren
nagenoeg gelijk aan die van 1875, doch bedroegen nu
slechts 42 pet. van de ontvangsten, tegen 45V, 0 pet. in
genoemd jaar. Dientengevolge beliep de winst op de exploitatie der beide lijnen respectievelijk 527 s en 58 pet. (of op
de beide lijnen te zamen 5 3 ' / . pet.) van de bruto-ontvangsten.
Door een en ander kon (na terugbetaling aan den Staat
van het in 1876 genoten voorschot wegens rontegarantie, ad
f 765000, en van de honger genoemde som van f 28 294.22
tot delging van schuld wegens vroegere voorschotten) aan
de aandeelhouders worden uitgekeerd een dividend van 5*/«
pet., tegen 4 7 . , 3V4 en 2 4 / 6 pet. in de drie voorafgegane
jaren. Gedurende de vier jaren, welke verloopen zijn sedert
de concessien voor de exploitatie zijn ingegaan (2), is aan
de aandeelhouders uitgekeerd een gezamenlijk bedrag van
f 1630 750 (of gemiddeld 4 pet. 'sjaars), waarvan f 947 689,66»
uit de winst op de exploitatie der beide lijnen (3), en de
resteerende f 683060,33* uit bespaarde renten , enz. Van de
in die vier jaren genoten voorschotten (te zamen f 3 060 000)
werd aan den Staat terugbetaald een bedragvan f2690959.77 6 .
Het bedrag van de reserve- en vernieuwingsfondsen is nu
geklommen tot f 1 053310,59 5 .

Aangaande den iinancieelen toestand der Maatschappij
is, in aansluiting aan de mëdedeelingen i n ' t vorig verslag,
het volgende aan te stippen.
Van al hare leeningen te zamen was bij het eind van
1875 in omloop een bedrag van f 12 174 000 aan obligatien ;
daarvan werd gedurende 1876 geamortiseerd een bedrag
van f 163 000 (1), zoodat op 1 Januari]' 1877 in omloop
(1) Nameiyk 44 obligatien a f 1000 der leening van 1867 en
10fi obligatien a f 1000 benevens 26 a f 500 der leening van 1869.
Terder werden 6 obligatien der leening van 1867 verwisseld tegen
Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.

Nadere bijzonderheden omtrent elk der beide lijnen volgen

hieronder.
1°.

S a m a r a n g - V o r s t e n 1 a n d e n.

In het vorig verslag (bladz. 135) werd medegedeeld dat
eene finale goedkeuring van den geheelen spoorweg Samarang-Vorstenlanden nog niet had kunnen plaats vinden , omdat het onderhoud in den laatsten tijd veel te wenschen had overgelaten. Gedurende het afgeloopen jaar zijn
echter aan den weg op ruime schaal verbeteringen aangebragt. Ruim 50 000 M 3 grint en ballast zijn op de baan
verwerkt, meer dan 30 000 dwarsliggers zijn vernieuwd
en ruim 1800 stuks rails verwisseld, terwijl de tijdelijke
voorzieningen aan de kunstwerken in de 3de sectie grootendeels in permanente zijn veranderd. Met de finale goedkeuring der lijn wordt echter g e w a c h t , tot dat gebleken
zal zijn of genoegen kan worden genomen met een werk
een gelijk getal obligatien der leening van 1874. Met inbegrip van
de bovenbedoelde f 163 000 was op 31 December 1876 in 't geheel
van de bestaande leeningen geamortiseerd voor een bedrag van
f 708 340.
(2) De ljjn Katavia—Buitenzorg is in Januartj 1873, de lijn
Samarang—Vorstenlanden in Mei 1873 in haar geheel voor het
verkeer geopend.
(3) Hoofdzakelijk van de lijn Katavia—Kuitenzorg. De l(jn Samarang—Vorstenlanden wierp voor het eerst in 1876 zoodanige
baten af, dat na restitutie van het voorschot aan den Staat nog
eene winst overbleef.
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(<le verlegging van da Toentang-rivier met bet doel om
den vrijen loop van hut water uit de rawah tu AiubaruwH

te bentellen), 't welk is uitgevoerd met afwijking van het
daarvoor door de Begering vastgestelde ontwerp!
Niettegenstaande in bet aJgeloopen jaar rele voorstellingen syn genomen, hadden DOgdikwijls afspoelingen en
afschuivingen j)laats. De toestand der kunstwerken, waarvan
er verscheidene in dat jaar werden hersteld en verheterd , was
bevredigend. Ook aan verbetering der gehouwen is veel
gedaan. Verder werd te Solo een spoor gelegd langs het
in aanhouw zijnde nieuwe goederenpakhuis en te Goendih
een zijspoor met verhoogde losplaats gemaakt ten behoeve
van eene particuliere houtkaponderneining.
Niettegenstaande het wagenpark gedurende 1870 vermeerderd werd met 1 hagagewagen en 12 gesloten goederenw a g e n s , was het aantal wagens somtijds niet toereikend,
zoodat eenige vertraging in de verzending van goederen
ondervonden werd.
Gedurende 1870 liepen op deze lijn 4445 »opbrengstg e v e n d e " treinen (die 309038 trein-mijlen hehhen afgelegd),
namelijk 3060 gemengde treinen (die op tijd rijden), 13
e x t r a - , 23 h u l p - , en 749 goederentreinen. Verder liepen
n o g 726 w e r k - en 503 hallasttreinen.
Het aantal locomotieven onderging geene vermeerdering.
Het rollend materieel hestond hij 't einde van 1876: uit
20 locomotieven (waaronder 2 werklocomotieven), 58 rijtuigen (waaronder 12 hagagewagens) en 298 andere wagens
(waaronder 88 gesloten goederenwagens en 111 platte wagens). In aanmaak waren nog 13 gesloten goederenwagens.
De locomotieven hehben in het afgeloopen jaar afgelegd
570273 K. M. (waaronder 101 650 K. M. voor rangeerdienst),
de rijtuigen en hagagewagens 1 827 433 en de andere wagens
3 7 2 3 556 K . M . Kr werden 3728 V, ton steenkolen a f 30,02
per ton verbruikt. De beweegkreeht heeft gekost per locomotief-kilometer f 0,28 (tegen f 0.30 8 in 1875).
De dienst op de lijn werd somtijds vertraagd ten gevolge
van de noodzakelijkheid om de dwarsliggers en spoorstaven
te verwisselen.
De toepassing der tarieven gaf geene aanleiding tot klagten.
Voor het vervoer van bestelgoed werd het tarief eenigszins
verhoogd.
Gedurende 1876 werden 8 personen welke zich niet op
de haan hadden mogen bevinden (dus door eigen schuld)
overreden en gedood ; één beambte werd gedood en een
tweede gewond. Geen der reizigers bekwam eenig letsel.
Het vervoer en de opbrengst per maand op dezen
spoorweg gedurende 1876 zijn vermeld in bijlage CC. De
totalen betredende het geheele jaar kunnen blijken uit
het volgende staatje:

Aantal.

Opbrengst.

Reizigers 1ste klasse .
»
2de
»
»
3de
»
4de
• (1)

7 036
28 711
366 422
470 615

f

36 883.05
82 466.55
291 795.34
47 847,89

f

Gevangenen

. . . .

872 784
15 245
4 261

458 992,83
15 896,05
4 589,07

Totaal reizigersvervoer

892 290

f

479 477,95

Bagage
Bestel goederen . . .
—
Koopmansgoederen. . (Tonn.) 140873
Dienstgoederen . . . (ld.)
5 863
ltijtuigen, paarden en
—
Diversen
—
Generaal totaal

—

[ X e i l u l . (Oosf-) Tmlie ]
Wat de reizigers betreft, was de verhouding volgens
het MUtel 'Ai •'*'/, , 427,, en 53V, 0 pet., en volgens de
opbrengst 8 , 18, 63 V, en 10V, pet. respectievelijk VOOT de
late, 2de, 3de en 4de klasse. Per kilometer werden vervoerd 4396 reizigers (tegen 4429 in 1875) en ontvangen
f 2361,96 (tegen f2478,84 in 1875), een en ander met inbegrip van de militairen en gevangenen. De meeste reizigers werden vervoerd in April, namelijk 80 244 en de
muitte in Fobruarij, namelijk 66 206.
Van de 146 736 ton koopmans- en dienstgoederen werden
68 3:14 af- en 78402 ton opgevoerd, tegen respectievelijk
60 641 en 62599 (tezamen 123240 ton) in 1875. De afvoer
van koopinansgoederen vermeerderde met 7905 en de opvoer
met 13863 ton. Er werden o. a. afgevoerd 31 012 ton suiker,
9950 ton koflij , 990 ton tabak, 586 ton indigo. De suiker-en
koflij-oogsten waren groot: van daar dat 5676 ton suiker
en 2215 ton koflij' (ongeveer 91000 en 36 000 pikols) meer
zijn afgevoerd dan in het jaar te voren. Het vervoer van rijst
was aanzienlijk; de afvoer bedroeg 336, de opvoer 27 890
t o n , tegen respectievelijk 402 en 21 800 ton in 1875. Het
vervoer van brandhout nam weder t o e ; de op- en afvoer
tezamen bedroeg 25 528 t o n , tegen respectievelijk 21337
en 18 290 ton in 1875 en 1874. Het vervoer van olie
(548 ton in 1875) verminderde tot 344 ton, en dat van
machinerien (1800 ton in 1875) tot 1228 ton (2). Het
vervoer van consumtie-artikelen was in het afgeloopen
jaar grooter dan in 1875. Hieraan en aan de groote
hoeveelheid rijst die naar Djokjokarta g i n g , is de buitengewone vermeerdering in den opvoer toe te schrijven.
Het goederenvervoer bedroeg tnsschen de hoofdstations
Samarang en Solo 25 000 , Samarang en Djokjo 30 500,
Samarang en Willem I 7 7 0 0 , en Solo en Djokjo 2 700
t o n , tegen respectievelijk 28 000, 24 0 0 0 , 2 3Ó0en 2 800
in 1875. Het vervoer verschilde zeer naar den tijd van
het jaar en was het hoogste in Augustus (19 585 t o n ) ,
het laagste in April (7 094 ton). In 1875 was het vervoer
mede het aanzienlijkst in Augustus (15 325 ton) doch het
laagste in Februarij (4 751 ton). Per kilometer bragt het
goed eren verveer o p : in 1876 f 8843 , in 1875 f 7298.
Het vervoer van bestel goederen nam voortdurend toe en
bedroeg 39 495 collis (lot een gezamenlijk gewigt van
120 812 K . G . met eene opbrengst van f 16 026,73), of
gemiddeld 108 collis d a a g s , tegen 35 817 collis (wegende
129 207 K . G . met eene opbrengst van f 14 398,37) of gemiddeld 98 collis daags in 1875.
Het locale verkeer op de 3de sectie (Solo-Djokjo) was
eenigszins kleiner dan in 1875; dat op den zijtak (naar
Willem I) is toegenomen.
De uitkomsten der exploitatie-rekening over 1876 zijn
in de volgende tabel zamengevat en vergeleken met
die over 1875.

3 888,78
16 026,73
1795 080.55'
29 514,80
13 243,88
65 375,00
f 2 402 613,69'

(J) Dit zjjn de reizigers, die in de rijtuigen 3de klasse (voor
zoover er plaats is) tegen verlaagd tarief van eenig station tot liet
etrstvolgende reizen.

(2) In 't vorig verslag (bladz. 135) werd vermeld dat liet vervoer van olie en van machinerien in 1874 bedroeg 548 en 1800 ton.
Dit waren de cijfers van 1875. In 1874 beliep het vervoer respectievelijk 418 en 1424 ton.
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Pet. van

Sommen.

BENAMING.

Reizigers en bagage.
Goederen , vee , enz.
Diversen

.
.

Totaal ontvangst
Algemeene kosten.
W e g en werken .
Traetie
Exploitatie

.
.

.
.

Totaal uitgaaf
Winst
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I'er jaar

Per dag

d(! bruto- en per
en per
treiiimijl.
ontvangst. kilometer. kilometer.
20.1
77.2
2.7

f 2 381,12
9 132,37
322,04

I'

f2402 «13,70

100

f 11 835,53

f 32,33

f

732,02
059,14
401,02
310,75

5.7
17.2
18.5
6.2

073,50
2 034,77
2 184,54
735,55

1,84
5,50
5,97
2,01

f 1142 570,13

47.6

f 5 028,42

f

15.38

(«)
f 1200 043,57

52.4

f 6 207,11

f

10.95

f2084 147,20
1000 801,87
1 077 285,39

48.2
51.8

f 10 266,73
4 959,91
5 306,82

182 758,18

0.6

f

483366,73
1853871,97
05 375,00

136
413
443
149

Per

0,50
24,95
0,88

Pet. van

de
uitgaven.

1,31
5,1)3
0,17
f

Aanmerkingen.

Qednrande 1876 waren
(«■ven lil in 1875) 203
kiiiiim ters in exploi
tatie.
liet aantal tri'imiijjlrn
bedroeg869088ial876,
tegen 868486 in 187.1.

0,51

12.0

0,37
1,12
1,20
0,40

30.2
38.8

f

3,09

100

f

3,42

13.0

In 1875 bedroegen :
de ontvangsten
de uitgaven
de winst

.

.

.

Dus meer winst in 1870.

jf

900,29

28,13
13,59
14,54

5,90
2.84
3,00

2,41

0,30

(o) Van dit bedrag gaat af voor reserve-, renüenwinge- en amortisatielondsen (art. 84 en 88 der concessie) f 373 313.6.1 (tegen
f 886096,67 in 1875). Van de overblijvende f 886789,98 moesten f 705 000 aan den Staat worden afgedragen tot restitutie van liet over
1876 genoten voorschot.
Dat de uitgaven voor den w e g , voornamelijk door de
verwisseling van eene groote menigte dwarsliggers, zeer
aanzienlijk waren, is reeds gezegd (op bladz. 149). Ook die
voor de tractie bereikten een boog cijfer (f 1 20 per treinmijl, tegen f 1.08 in 1875 en f 1.03 in 1874). Daarentegen
namen de kosten van verkeer, stationsdienst enz., niet toe
in evenredigheid tot bet grootere vervoer.
Volgens telegrafische berigten was het vervoer in de
eerste maanden van 1877 minder dan in dezelfde maanden
van het afgeloopen jaar. Er werd namelijk vervoerd en
ontvangen over het eerste halfjaar 1877:

Jan. 73 887 reizigers en 8 794
»
• 0 718
Febr. 63 244
»
• 8 785
Maart 87 788
»
• 8 243
April 77 730
»
• 9 704
Mei 181 636
»
i 10 597
Junij 80 831

ton giedere n f 136 530
»
»
93 940
»
»
122 927
120 710
>
i)
»
142 038
•
100 3(17
•
T>

f 782 458
of ongeveer f 07 000 minder dan in 1876, doch f 80 000
meer dan in 1875 (1). De opbrengst per dag-kilometer
over het 1ste semester 1877 was f 2 1 , 2 9 , die over dezelfde
maanden van 1876 en 1875 respectievelijk f 23,00 en f 19,12.
2°.

B a t a v i a - B u i t e n z o r g.

In Juli]" 1870 werd eene nieuwe regeling van de uren
van vertrek en aankomst der treinen vastgesteld, waarin
de sneltrein, die gedurende één jaar bij wijze van proef had
geloopen en goed voldeed, definitief werd opgenomen. In
de tarieven werd geene verandering gebragt. De bepaling,
dat ook voor reizigers der 3de klasse abonnementskaarten
moesten worden verkrijgbaar gesteld (zie vorig verslag,
bladz. 138), werd in September 1876 ingetrokken, omdat
voor deze klasse controle op de abonnementen, die personeel
(1) De ontvangsten over Juljj jl. (f 300679) waren ongeveer f55000
hooger dan die over dezelfde maand in 1876.

zijn, moeijelijk viel en de bedoelde bepaling nndeelig op
de inkomsten bleek te werken (2).
De aardebaan zoowel als de kunstwerken verkeerden in
1870 in goeden staat en vorderden weinig onderhoud. De
brug te Meester-Cornelis was het eenige kunstwerk dat
eene belangrijke herstelling moest ondergaan. Verwerkt
werden 1870 M*. grint en ballast. Daarvan werden 960
M*. gebruikt voor bet uitbreiden der halte-emplacementen
te Depok en Pondok Tjina. Ter laatstgenoemde plaat!
werd, ten dienste van den sneltrein, een wisselspoor ge
legd en eene woning voor den halte-chef gebouwd. Het
wisselspoor te Depok werd verlengd en in verband daar
mede (Ie weg over de geheele lengte 0.3 M. opgehoogd.
Er werden vernieuwd 1079 dwarsliggers en 284 spoorsta
ven, tegen respectievelijk 1150 en 301 in 1875. De ge
bouwen werden goed onderhouden.
De dienst had geregeld plaats. Slechts een paar malen
kwam de trein meer dan een half uur te laat te Buitenzorg
aan. Een zware 1 •andjir in Februarij 1877, die de baan bij
liet Koningsplein beschadigde, maakte eene staking van
den dienst gedurende één etmaal noodzakelijk. Overigens
had er geene vertraging van Benig belang plaats. Onge
vallen van ernstigen aard kwamen niet voor.
Het rollend materieel onderging slechts eene kleine ver
andering, doordien 4 liallastwagens werden opgeruimd , en
bestond dus lij het einde van 1870 uit: 8 tender-loco
motieven (waarvan 5 van 18 en 3 van 11 ton); 37 rijtui
gen (waaronder 4 bagagewagens, van welke 1 is ingerigt
voor vervoer van reizigers 3de klasse), en 70 andere voer
tuigen (waaronder 24 gesloten goederenwagons, van welke
3 dienst deden als bagagewagens). In aanmaak waren : 1
gemengd rijtuig 1ste en 2de klasse en 3 rijtuigen 3de
klasse, waarvoor de onderstellen uit Nederland waren
ontvangen.
Door de locomotieven werden in 1870 afgelegd 174 903
K. M. (waaronder 4140 voor rangeerdienst), door de rij
tuigen en bagagewagens 930 224 en door de andere voer-

(2) Met abonnementskaarten werden in 1876 vervoerd 1550 rei
zigers in de 1ste en 3.1500 in de 2de klasse, te zamcn 40 0.10 rei
zigers, met eene opbrengst van f 12 178, tegen een totaal van
42 100 reizigers (111058) in 1875 en van 48 600 (f 18HO) in 1874.
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tuigen415337 K. .M., tegenrasiK-<-til-,.-lijk170457, 890 084
en 393 434 K. M. in 1875.
Voor de statistiek van liet vervoer in de verschillende
maanden van 1876 wordt \ envey.on naar do reedt aange
haalde bfjlage CC. De totalen over bet geheels jaar volgen

hierouder.
Aantal.

Reizigers 1ste klasse .
»
»

2de
3de

Qevangenen

»
»

. . . .

Totaal reizigersvervoer

(a)

Opbrengst.
f

18 668,55
74 204,85
234 907,19

675 259
35 702
1 054

f

327 770.5!)
6 081,51
771,65

712 015

f (i) 334 623,75
6
6
167
6

088,10
605.32
601,45
470,61

Rijtuigen, paarden en
9 052,30
20 074,45
(Jeneraal totaal.

—

f

550 515,98

(o) Van de/.cn werden in omnibus-treinen (tiiaschen Batavia en
Meester-Cornclis) vervoerd 8675 reizigers der 1ste klasse, 86 375
der 2de klasse, 312 909 der 3de klasse en 29 837 militairen, te
■amen 437 796 personen, tegen 359 399 in 1875.
(b) Hiervan werd met de omnibus-treinen ontvangen f 61 582,99
(of 189/e0 pet) en met de andere treinen f 273 040,76 (of2 81"/ 20 pet).
De verhouding was in 1874 respectievelijk
19"/5 en 80 /Ó pet., en
in 1875 respectievelijk 17'/s en 824/5 pet.
(<•) Hieronder 13 364 ton grint en ballast.

BENAMING.

Sommen.

Pet. van
de bruto-

ontvangst.

De verhouding der reiziger! in de drie klassen was volgens
liet aiutliil 1 7 . , 15'/. en 83 pet., en volgens de ophreugst

57,, 227» en 72 pet., respectievelijk voor delste, 2deon
3de klasse. Per kilometer werden vervoerd 12 276 personen
(tegen 10 588 in 1875), en daarvoor ontvangen f 5769
(tegen f' 5 287,81 in 1875), een en ander met inbegrip van
de militairen en de gevangenen.
Van de koopmansgoederen werden 20 738 ton op-en 15111

ton afgevoerd, tegen respectievelijk 12 619 en 14 752 ton in

11 225
105 0(18
559 026

Bagage
Bestelgoedereo . . .
Koopmanwoederen. . (Tonn.) 35849
(id. 14280 [e)
Dienstgoederen . . .

| Nederl. (Oost-) Indie.]

1875. Mr werden o. a. afgevoerd 103 ton suiker (tegen
125 ton in 1875), 1319 ton kofflj (tegen 301 ton in 1875),
1792 ton thee (tegen 1278 ton in 1875), 2712 ton rijst (tegen
8143 ton in 1875), 1689 ton steenen (in laatstgenoemd
jaar 192 ton), en opgevoerd: 4549 ton rijst, 990 ton zout,
2889 ton gezouten viseh (tegen respectievelijk 200, 227 en
1991 ton in 1875). De opvoer van steenkolen klom van
1710 tot 2240 ton, die van hout van 303 tot 919 ton,
terwijl de opvoer van steenen 1090 ton bedroeg, tegen
1900 in 1875 en 1445 in 1874. De opvoer was buitenge
woon groot ten gevolge van rijstgehrek in het Buitenzorgsche. Blijvende vermeerdering- werd verwacht van den
opvoer van zout. De afvoer miste in 187(5 de groote hoe
veelheid rijst, maar dit gemis werd vergoed door de koffij ,
zoowel omdat de oogst groot was, als omdat het product van
de onderneming Tjiseroea voor het eerst over den spoorweg
verzonden werd. De afvoer van aard- en tafelvruchten en
groenten nam zeer toe; bovendien werden die artikelen veel
als bestelgoed verzonden of door reizigers medegenomen.
Het vervoer van koopmansgoederen was het hoogste in
September (4005 ton) en het laagste in Mei (2132 ton);
de opbrengst per kilometer was f 2890 tegen f 2317 in
1875 en f 1985 in 1874.
Er werden 18 307 collis bestelgoed (tot een gezamenlijk
gewigt van 115 4(57 K. G., met eene opbrengst van f 0 005,32)
vervoerd, of ongeveer 50 collis daags. Vee werd veel meer
vervoerd dan vroeger, namelijk 519 s t u k s , met eene o p 
brengst van f 900,90 tegen 259 stuks (f 519,00) in 1875.
De uitkomsten der exploitatie-rekening over 1870, in
vergelijking met die over 1875, blijken uit den vol
genden staat.

Per jaar
en per
kilometer.

Per dag
en per
kilometer.

treinmijl.

f

f

Per

Pet. van
de
uitgaven.

In 1875 en 1876 wa
ren 58 K. M. in exploi
tatie.

Reizigers en bagage.

.

f 340 711,85

01,9

f 5 874.34

Goederen, vee enz. .

.

189 729,08

34,5

3 271,20

8,94

1,13

20 074,45

3,0

340,11

0,94

0,12

7>

Diversen
Totaal ontvangst.
Algemeene kosten

.

.

W e g en werken .

.

.

Totaal uitgaaf.
Winst

f 550 515.98
f

100

51220.71

9,3

53 815,88

9,8

f 9 491,05
f

883,12

10,05

02 320,14

11,3

1 074,48

03 782,52

11,0

1 099,70

2,03

f

25,93

f

3,28

»

f

2,41

f

0,31

22,2

2,53

0,32

23,3

2,93

0,37

20,9

3,01

0,38

27,0

927,80
.

f 231 139,25

42

f 3 985,10

f

10,88

f

1,38

100

f 319 370,73

58

f 5 500,49

f

15,05

f

1,90

»

f 496 619,22

»

f 8 502,40

f

23,40

f

3,09

In 1875 bedroegen:
de ontvangsten

.

.

.

Dus meer winst in 1870.

225 100,40

45,3

3 882,18

10,04

1,40

271 452.82

54,7

4 080,22

12,82

1,09

47 923,91

3,3

820,27

2,23

0,21

(o) Van dit bedrag gaat af ?oor het reservefonds f 55 051,60.

AaumerkiMjen.

1*

In 1875 werden
161 201 treinmjjlen af
gelegd en in 1876
168 064.
Gedurende 1876 lie
pen op deze lijn 6252
„opbrengst gevende"
treinen (welke het ge
noemde aantal treinmjj
len doorliepen). Bedoel
de treinen waren ver
deeld aldus: 1464 ge
mengde treinen, 4119
oirmibustreinen, 296
sneltreinen en 373 extratreinen. Verder liepen

Bijlagen &
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Volgens voorloo i/p) 0 >gaven werden over de eerste zes
maanden van dit aar vervoerd en ontvangen:
.lanuarij
Februarij
Maart
April
Mei
Junij

54015 reizigi rsen 4208 ton goederen f 44 783
»
»
40 720
i 3044 »
52 787
»
»
• 7340 i
50 771
58 841)
»
»
45 472
M 435
» 3071 »
1
»
• 3934 »
40 707
02 938
^
»
50 822
63 939
■ 4562 »
f 282 338
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DOOdigd voor den afvoer der Ombilien-steenkolen op Sumatra a forfait te bouwen, hetzij voor rekening van den

Staat, hetzij voor rekening eener vennootschap. Bij de
Indische Regering werd van den particulieren mijninge
nieur B. I). ViciuiEEK te Fort de Koek in het begin \an
1870 OQtvangen eene aanvraag On concessie voor den aan
leg en de exploitatie van bedoelde lijn en om afstand van
100 01)0 bouws in hare nabijheid, te ontginnen voor land
en mijnbouw. Op bladz. 149 werd reeds medegedeeld dat
omtrent den aanleg van dezen spoorweg nog geene be
slissing is kunnen genomen worden.
IV.

STOOM WEZEN.

Ook in 1870 hebben zich geene adspiranten aangemeld
tot het afleggen van bet examen voor ingenieur van het
stoomwesen, bedoeld bij Indisch Staatsblad 1874, n°. 70.
§ 3. Concessie-aanvragen.
Acten van bekwaamheid werden, na afgelegd praktisch
examen, uitgereikt aan 47 personen (29 machinisten, 14
De uitslag der in het vorig verslag bedoelde onderhan
maohiiiedrijvers en 4 stokers).
delingen met de Nederlandsen Indische Spoorwegmaat()]) den voet van het reglement in Indisch Staatsblad
schappij is geweest, dat op den 13den Junij j l . (Ij vier
1873, n°. 218, werden door den directeur der openbare
overeenkomsten met haar zijn aangegaan.
werken gedurende het afgeloopen jaar 51 acten van ver
Bij de eerste dezer vier overeenkomsten verbindt «Ie
Maatschappij zich om de lijn Batavia-Buitenzorg binnen een g u n n i n g verleend tot bezigingvan 197 stoomketels, waar
van 135 nieuwe en 02 gewijzigde of verplaatste. Van de
jaar (op het door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstij))
135 nieuwe stoomketels waren 79 geplaatst in suikerfa
aan den Staat over te dragen voor eene som van f 5 000 000.
Bij de tweede worden eenige wijzigingen gebragt in de brieken, 3 in werkplaatsen, 3 in houtzagerijen, 3 in ijs
fabrieken, 2 in arakstokerijen. 1 in eene indigo-onderne
■concessie voor de lijn Samarang-Vorstenlanden. De voor
m i n g , 42 in stoomvaartuigen en 2 bestemd tot het leveren
naamste wijziging heeft ten doel de terugbetaling der van
van stoom aan werktuigen , dienende tot het drijven van
den Staat genoten voorschotten, wegens rentegarantie,
centrifugaal- en andere pompen. De ambtenaren van het
beter te regelen (verg. bladz. 149).
stoomwezen verleenden 15 tijdelijke en voorwaardelijke
De derde overeenkomst betreft de versmalling van het
acten van vergunning, waarvan 3 zijn vervangen door
spoor op de lijn Samarang-Vorstenlanden; daarbij verbindt
definitieve acten. De overige 12 betroffen 13 keteis, waar
zich de Staat om de helft der kosten van de spoorversmalvan
8 opgesteld in suikerfabrieken, 1 ineen rijstpelmolen,
1 iiij-C - tot een maximum van f 1000 000, te betalen.
1 in eene werkplaats, 1 bij eene mijnontginning, 1 in een
Bij de vierde wordt aan de Maatschappij verleend en door
stoomvaartuig en 1 bestemd tot het leveren van stoom in
haar aanvaard eene concessie voor den aanleg en de exploi
een werktuig, dienende tot het drijven eener centrifugaaltatie van spoorwegen van Soerakartn naar Madioen en van
pomp. Het getal vergunningsacten gedurende de jaren
Djokjokarta naar Magelang en Tjilatjap; bij welke concessie
1853 tot en met 1870 uitgereikt bedroeg 1141, waarvan
aan de Maatschappij 5 pet. rente, tot een maximum van
bij het einde van laatstgenoemd jaar nog van kracht
f 1425 000, wordt gewaarborgd over het kapitaal voor den
waren: voor in gebruik zijnde ketels 740 en voor nog aan
aanleg benoodigd (geraamd op f 28 500 000 of ongeveer
wezige, doch buiten werking gestelde ketels 42. De be
f 8 1 0 0 0 per KM., daar de leng-te der genoemde spoor
stemming
en de verwarmende oppervlakte der ketels,
wegen ongeveer 350 KM. zal bedragen).
waarop de nog van kracht zijnde vergunningen betrekking
Deze overeenkomsten zijn thans aan de bekrachtiging
hebben, zijn aangewezen in bijlage DD.
der Wetgevende Magt onderworpen. Zij zijn bij het inge
In strijd met het aangehaalde reglement van 1873 wer
diende wetsontwerp (2) uitvoerig toegelicht, zoodat daar
den 4 stoomketels in gebruik gesteld, vóórdat zij waren
over hier niet behoeft te worden uitgeweid.
onderzocht en beproefd. Tegen de overtreders werd proces
verbaal opgemaakt.
In October van het afgeloopen jaar heeft de bankiersfirma P. J. I.ANDRY te 's Oravenhage, zoo voor zich
Het eenige ongeluk, waartoe het gebruik van stoom in
zelve als voor de lieeren D. J . PIETEHMAAT, W . E. VAN 1870 aanleiding gaf, was de ontploffing van den stoom
CHAUANTE, E. R O S É , W . C. F . DAUMILLEH, j h r . .1. C. A.
ketel in de ijsfabriek te Samarang op 27 Septemljer, die
VAN HAEITEN en mr. H. M. MBKBTBKS, allen te Batavia,
echter geen verlies van menschenlevens veroorzaakte.
eene aanvraag (in zeer algemeene termen) ingediend om
V. POSTERIJEN EN TEI.EGKAFIE (3).
concessie met rentegarantie voor den aanleg en de exploi
tatie van een spoorweg tusschen Batavia en Tjilatjap van
Als een gevolg van de in 1875 tot stand gekomen
haven tot haven. Kon deze aanvraag, op het oogenblüc
zamensmelting der post- en telegraafdiensten werd, ter
toen zij werd ingediend, zelfs niet in overweging worden
vervanging van de bepalingen waarbij bet beheer van deze
genomen, omdat de spoorwegopnemingen, welke inge
diensten vroeger afzonderlijk was geregeld. bij Indisch
volge de wet van (5 April 1875 (StaatshJnd n°. (il) tusschen \ Staatsblad 1870, n°. 2 8 1 , eene algemeene regeling be
Batavia en de vlakte van Bandong werden verrigt. nog
treflende het beheer van den gouverneinents post- en
niet afgeloopen en die tusschen de vlakte van Bandong
telegraafdienst in Nederlandsen lndie vastgesteld. Daarbij
en Tjilatjap nog niet eens aangevangen waren, — zij zat
is, voor zooverre dit mogelijk was, het toezigt op dien dienst
thans zijn af te wijzen, in verband met het bij de Wet
aan de hoofden van gewestelijk bestuur opgedragen. Dit
gevende Magt aanhangig gemaakte (op bladz. 148 be- | toezigt strekt zich echter niet uit tot de verdeeling der
sproken) voorstel om voor rekening van den Staat een I werkzaamheden van de ambtenaren bij dien diensttak noch
Spoorweg van Buitenzorg naar de vlakte van Bandong
tot zaken van zuiver technischen aard.
aan te leggen.
De formatie van het personeel [Fndttch Sütattblnd 1875,
Bij een adres van 5 Januarij jl. bood de genoemde firma i n u \ 72 en 290) werd in het laatst van 187(5 {Indisch
LANDRY a a n , o m , door middel van de firma Mi:i<;<;.< t
Slaaf «blaft n°. 320), in verband met de verheffing van do
CHURCH te Londen, den spoorweg en de havenwerken behulppostkantoren te Japan, Sidoardjo en ToeloengAgoeng tot post- en telegraafkantoren en van dat te
(11 De onderhandelingen tusschen Ue Regering en het bestuur
Gorontalo (Menado) tot postkantoor. vermeerderd met 3
der Maatschappij waren reeds in April beëindigd. Daarop heeft het
kantoorchefs der 4de en 1 der 5de klasse, tegen intrek
bestuur de magtiging der aandeelhouders gevraagd tot het aangaan
k i n g van 4 hulppostcommiezen ; bel aantal der laatstgeder overeenkomsten, maar op de belegde vergadering (IC Mei) kon,
of ongeveer f 15 700 meer dan over het eerste semester
van 1870.

wegens hare onvoltalligheid, geen beslissing genomen worden. Eene
tweede vergadering is toen tegen 13 Junjj uitgeschreven en nog op
dienselften dag zNn d e overeenkomsten geteekcnd.
(2) Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 187G—1877—
205.

Bij blad van de Nederlandsche Staats-Cournnt. 1877—1S78

(3) Het in Februari) jl. te liatavia in druk verschenen verslag
betreffende den gouvernements post- en telegraafdienst in Ncdeilandsch Indie over 1875 is reeds afzonderlijk aan de Staten-Generaal
aangeboden.
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noemde ambtenaren is echter weder met 1 vermeerderd
Ingevolge hel besluit {Inditek Staatsblad 1N7C>, U*. 223) ,
om te Bindanglaiia (Preenger regentschappen) of nabij bet
gezondheids-etablissement aldaar een bulppoatkantoor op
te rigten. Overigens bestaat nog bet voornemen nm ook
bet hulppostkantoor te Boekaboemi (Preenger regentschappen) tot een poet- en telegraafkantoor te verheffen, waartoe
de formatie met 1 kantoorcbef der 4de klaeaa moet worden
vermeerderd tegen vermindering met 1 bulppostcommies.
ofschoon in liet afgeloopen Jaar, even ala in 1875, het
personeel voltallig kon worden gehouden (1), ging dit
.sinds de laatste maanden toch met nioeijolijkheden g e paard, 't geen bieraan wordt geweten, dat de rooruit-

ligten bij den post- en telegraafdienst niet geBvenredigd
zijn

aan de eiselien welke aan de ambtenaren bij dezen

diensttak (sinds de samensmelting) gesteld worden. Door
de Indische Begering zijn voorstellen gedaan om hierin
te voorzien zonder vermeerdering van uitgaven, dooreene
"wijziging- der

formatie

in het personeel , waarbij op den

voorgrond staat de vereeniging der post- en telegraaf-

kantoren op de plaatsen, waar zij tot dus ver wegens
den drukken dienst nog gescheiden bleven , namelijk te
Weltevreden, Buitenzorg, Samarang en Soerabaija.
§ 1.

lirievenposterij.

Corretpondentu tuueie* Europa e» Iudie. De postdienst
tussehen Nederland en Indie, die door de schepen der
stooinvaartmaatscliappij » .Nederland" onderhouden wordt,
heeft in den aanvang van 1877 eene niet onbelangrijke
uitbreiding ondergaan. De vierwekelijksche dienst (verg.
vorig verslag, bladx. KW) is namelijk, ingevolge een contract op 10 Januari] jl. tussehen de Regering en de

Maatschappij gesloten, veranderd in een driewekeuvjkschen.

Dij dat contract werden nog alleen voor de reizen van
Nederland (via Napels) naar Indie vaste vertrekdagen (des
Zaturdags om de drie weken) bepaald (2). Ingevolge een
nader contract, dat in hoofdstuk J I , afd. I , § '3, zal
besproken worden , zijn ook voor de reizen uit Indie vaste
vertrekdagen aangenomen.
Van nog meer belang voor het postverkeer met Nederlandse!! Indie was de opneming van de Nederlandsche
koloniën in de » Algemeene Post vereeniging" sedert 1 Nlei
1877 (zie de reeds afzonderlijk aan de Sf aten-Generaal
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medegedeelde (3) verklaring , dd. Hern 1!) Januarij 1877
in Nederlandach Staatsblad n°. 1 8 , en Indisch Staatsblad
n°. 8;i) (4). Ten gevolge daarvan zijn de porten voor de
Correspondentie dio tussehen .Nederland en Nederlandsch
Indie, anders dan per » zeepost" (5), wordt uitgewisseld,

aanmerkelijk verlaagd, en wel, wat de verzendingen met
de Pransche en Bngelsche mails betreft, voor gefrankeerde
brieven van f0,80 tot f 0,25,voor ongefrankeerde brieven
ren f 1 tot f 0,40 (een en ander per enkel port van 15
grammen), voor gedrukte stukken en monsters, van f 0,12*
tot f 0,07 5 per 50 grammen of daiirbenedeii, en voor briefkaarten, van f 0,15 tot f 0,12'; zie het Koninklijk besluit
dd. 7 Februari) 1877, Nederlandsch Staatsblad n°. 2 0 .
Indisch Staatsblad n*. 85. W a t den weg over Napels betreft, was de verlaging niet zóó aanzienlijk, omdat voor
de verzending in die rigting reeds in 1878 een goedkooper
tarief was Ingevoerd,in verband met het hooger bedoelde
met de maatschappij » Nederland" gesloten pustcontract.
Dij genoemd Koninklijk besluit werd ook het vaste regt
voor aangeteekende stukken verminderd van f 0,25 tot
f 0,10, en werden tevens voor zoodanige stukken berigten van ontvangst ingevoerd tegen een vooruit te
betalen port van f 0,05. (Deze laatste bepalingen zijn
eveneens toepasselijk op het verkeer per zeepost, waardoor
Indisch Stasisblad 1876, n°. 114, is komen te vervallen.
Voor de verzending van briefkaarten, papieren en bescheiden is echter de regtatreekache zeeweg uitgesloten.)
Het in Nederlandsch Indie te henen vereenigingsport
voor alle andere landen der Postvereeniging is hetzelfde
als het bij voormeld Koninklijk besluit voor de verzendingen
tussehen Nederland en Indie vastgestelde port. Het is
echter niet toepasselijk op de verzendingen naar de Straits

Settlemeuta (Singapore, Malakka, Penang en Wellesley),

noch op die naar Portugeesch Timor. Het port voor de
verzendingen naar die naburige koloniën is onlangs (Indisch
besluit van 14 Julij jl.) vastgesteld op f 0,15 voorgefrankeerde en f 0,80 voor ongefrankeerde brieven (per 15 grammen), op f 0,07 5 voor briefkaarten en op f 0,05 voor papieren
en bescheiden , drukwerken en monsters (per 50 grammen).
Ter uitvoering van het besproken Koninklijk besluit van
7 Februari] jl. werd, onder dagteekening van den Kiden dier
maand, eeii nieuw reglement op de verzending van brieven
en verdere stukken in gesloten brievenmalen tussehen
Nederland en Nederlandsch Indie vastgesteld. Dit nieuwe
reglement, tevens bepalingen bevattende omtrent de verzending per > zeepost", verving dat van 31 Julij 1876 (zie vorig

(1) Sinds geralmen tijd ijjn voor de posterijen en de telegrafie
geene ambtenaren van hier uitgezonden behoeven te worden. Onlangs
verslag bladz. 139) en ia met 1 Mei jl. in werking getreden.
echter zijn twee ambtenaren aangevraagd dio benoembaar waren
Werden vroeger, toen de gelegenheid tot verzending
tot adjunct-inspecteur bij den post- en telegraafdienst Verschillende
ambtenaren van de telegrafie in Nederland hebben zich voor die
van briefkaarten, tegen een port van f 0,15, tussehen
betrekkinC nnnpemeld, en daarvoor een examen nfgelegd. Twee van
Indie en Nederland werd opengesteld, voorloopig voor
dezt zullen eerlang worden uitgezonden.
Indie geen buitenlandsche briefkaarten van dat bedrag
aangemaakt (zie vorig verslag, bladz. 139), thans zijn
(2) Tn de nieuwe overeenkomst zjjn overigens de bepalingen
van het eerste contract (Bijblad op kei Imliscli Stuulsblml n°. 3082) briefkaarten met een postzegelstempel van f 0,12» verin hoofdzaak behouden. (Als mininiiini-ophrengst van het brievenvaardigd en naar Indie verzonden. Ook zullen eerlang
vervoer bljjft dus aan de Maatschappij eene inkomst gewaarborgd
van gouvernementswege verkrijgbaar gesteld worden briefvan f 3000 voor elke reis hetzij naar, hetzij uit indie, d. i. per
omslagen (postcouverten) met een postzegelstempel van
jaar. naarden maatstaf van gemiddeld 86reizen, f 105000.) Slechts
f 0,10 voor' het binnenlandsch verkeer, en met een zegel
hebben enkele artikelen eenige wijziging ondergaan, waaromtrent hier
van f 0,25 voor de buitenlandsche correspondentie.
alleen vermelding verdient dat, terwijl tot (lus ver alleen de thuisreizen (van BatSTM tot Napels) aan een maximum van tijd waren
gebonden (wanneer Padang was aangedaan,van87dagen, of anders
Correspondentie tussrhrn Indie en naburhje iolonien. Van
van 35 dagen), de 3Iaat.-.chappjj nu heeft op zich genomen om —de
in Indie ontworpen postverdragen niet Britsch Indie,
gevallen van overmaat uitgezonderd — de reis van Napels naar
de Straits Settlements en Hongkong (zie vorig verslag ,
Batavia in 80 dagen en die van Batavia naar Napels in 32 dagen
bladz. 140), is dat met Britsch Indie nog niet gesloten,
te volbrengen, onverschillig of in lnatstgomelde rigting al of niet
te Padang wordt aangelegd. (Op de uitreis wordt Padang regeldoch die met de beide andere koloniën kwamen in 't laatst
matig aangedaan.i Op de eerste 20 reizen welke de .Maatschappij
van 1870 tot stand. Zij traden met 1 Januarij 1877 in
onder li. t pnstnmtract maakte (van October 1875 tot December 1870)
w e r k i n g , maar kwamen reeds kort daarop te vervallen
ontving xjj wegens vracht der mailpakketten f 19886,58*, d. i. gein verl and met de in April en Mei gevolgde opneming
middeld per reis f 768,94 of f 2237,0(1 minder dan het gewaarborgde
zoowel van die beide koloniën als van Nederlandsch Indie
minimum van f 3000. Over het genoemde tijdvak is derhalve moeten
worden bijgepast (voor de helft ten laste der Nederlandsche en voor
in de Algemeene Postvereeniging. Daar intusscben de
de wederhelft ten laste der Indische postadminislratie) eene som
toepassing van het algemeene vereenigingsport (Indisch
van f 58 103,41'. Over liet eerste semester van 1877 beliep de vracht
Slaatshlad 1877, n°. 85) op de correspondentie tussehen
der mailpakketten (voor 10 reizeni f 15228, d. i. gemiddeld per reis
f 951,75. Over dat tjjdvak was dus aan de .Maatschappij te suppleeren
(3) Gedrukte stukken Tweede Kamer, zitting 1876-1877, 1 4 1 .
f 32 772 of, na aftrekking van drie boelen ad f 1187,50 wegens te
late aankomst, enz., f 31 584,50. (in mindering der bedoelde suppletie
(4) Zie ook Indisch Staatsblad 1877, H-. 82 en 144.
komt ten bate der beide postadniinistratien, elk voor een gelijk
(5) De per „ zeepost" (d. i. regtstreeks tussehen eene Nederbedrag, hitgiin van de Italiaansche postadininistratie wordt ontlandsche en Nederlandsch Indische haven of omgekeerd) verzonden
vangen als vergoeding voor het vervoer harer brievenmalen van
blieven bleven bjj voortduring onderworpen aan een port van f 0,20
Napels naar Padang en Batavia.)
voor gefrankeerde en van f 0,30 voor ongelrankeerde brieven van
Over ecu bfj de Maatschappij aanhangig plan om hare in den
15 grammen, met toepassing der hier te lande geldende opklimmende
maildienst varende schepen op de terugreis o. a. Penang te laten
schaal (zie Indisch Staatsblad 1870, n°. 8, sub. ?,"). en de gedrukteaandoen, zie men bladz. 107.
stukken en monsters aan een port van f 0,05 per 40 grammen.
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Nederlainlscli Indie en de zoo naburige Strnits Sottleincnts I vergoed, (welke vergoeding ongeveer 1 pet. van de stor-

over het algemeen toteene te booge porthefung zou leiden,
is sedert, iooali reedt gezegd, bij Indisch besluit dd.
14 Julij jl. voor bedoelde correspondentie (en ook voor die
tusschen Nederlandsoh Indie en Portugeesoh Timor) een
afzonderlijk (lager) pprt vastgesteld. Voor Hongkong kon
het vereenigingsport, als over 't algemeen lager dun het
tarief van het vervallen afzonderlijk postverdrag , zoinier
bezwaar behouden blijven. Ook is het niet noodig geacht

om voor de oorreepondentie niet Laboean (mede in de Postverecniging opgenomen) een ander dan het, vereenigingsport aan te nemen. Van het vroegere plan betreffende de
sluiting van een afzonderlijk postverdrag tusschen Nederlandseli Indie en die kolonie (zie het verslag van 187Ö,

bladz. 141) is dan ook afgezien.
Evenmin bestaat voor'shundsaanleiding tot het treilen van

bijzondere schikkingen omtrent de uitwisseling der postcorrespondentie met de Australische koloniën.

Wel is in

den aanvang van 1877 (zie bladz. 106) eenegeregeldestoomgemeensohap tusschen Nederlandsen Indie en Australië in
werking getreden , maar deze bepaalt zich voor alsnog
slechts tot vijf reizen ' s j a a r s , zoodat het grootste gedeelte
der correspondentie nog altijd het spoedigst zijne bestemming bereikt over Singapore.

Poshoisseherkeer met Nederland en. vreemde lenden. Van
de gelegenheid om per postwissel geld naar Nederland te
verzenden , wordt in Indie nog steeds een zeer ruim g e bruik g e m a a k t , niettegenstaande het regt op de postwissels gebrast is op 2 ' / ; pet. (zie vorig verslag, bladz. 139).
In 187Ö wei'.! een bedrag van f 1 1 5 3 5 2 8 , in 1870 een
bedrag van f 952 200 op deze wijze overgemaakt. Ingevolge a r t . 4 van het reglement in Indisch Staatsblad 1874,
n°. 184, genoot de Indische postadministratie al de voordeden van deze verzendingen , terwijl de Nederlandache
postadministratie geen vergoeding ontving voor de lasten ,
aan de uitbetaling der gelden verbonden. Wel is waar
behield de Nederlandscbe administratie , volgens het genoemde reglement, de regten (ad 2 pet.), geheven van de
geldverzendingen uit Nederland naar Indie , maar liet bedrag dier verzendingen was betrekkelijk gering (in 187Ö
f 34 100 en in 1876 f 43949). -Mitsdien is het billijk geoordeeld om , van 1 October 1877 af, aan de Nederlandsche
administratie 1 pet. uit te keeren uvcr het bedrag, waarmede de geldverzendingen uit Indie naar Nederland de
verzendingen in omgekeerde rigting overtreden.
De gelegenheid tot verzending van postwissels tusschen
Nederlandsen Indie en vreemde landen is dit jaar ook uitgebreid tot Italië. Luxemburg en Groot-Brittannie. W a t
het bedrag der over te maken sommen betreft, i s , even
als bij vroegere regelingen . f 150 als maximum aangenomen , behalve voor het verkeer met Groot-Brittannie .
waarin geen postwissels worden toegelaten voor een hooger
bedrag dan f 120 (of £ 10). Het in Indie te heffen regt
i s , even als voor de verzendingen naar Zwitserland en
België (1), gesteld op '.i pet. (namelijk f 0,:]l) per f 10 of
gedeelte van f 10). Onlangs is echter besloten dat op een
later (in Indie) te bepalen tijdstip het bedoelde regt algemeen , dus ook voor de verzendingen naar Duitschland ,
tot 27- pet. zal worden verlaagd. Tevens is een andere
maatstaf van berekening aangenomen omtrent het aandeel
der Nederlandsche postadministratie in het te beffen regt.
Terwijl, volgens de thans geldende bepalingen, bedoelde
administratie voor elke in Indie gedane storting van f 10
of daarbeneden ontvangt f 0,05 voor de verzendingen naar
Zwitserland, België en Italië en f 0,10 voor die naar

Luxemburg en Qroot-Brittamne (2), is nu bepaald dat, te
rekenen van 1 October aanstaande, aan de Nederlandsche
postadministratie telken drie maanden over de uit Indie
naar vreemde landen overgemaakte postwissels zal worden
vergoed 1V« pet. van het totaal bedrag. Daarentegen zal
van hetgeen wegens de geldverzendingen naar Indie door
vreemde postadininistratien aan de Nederlandsche wordt
(1) Voor de verzendingen naar Duitschland verschilt het regt
van 23/4 tot 33A, pet. naar grillig der over te maken sommen.
(2) Voor de in Indie genomen postwissels naar Duitschland
vyordt door de Indische 5postadministratie tot dus ver aan de Ketterlandsche vergoed: f 0,12 wegens stortingen tot en met f 50: f 0 25
wegens stortingen boven f 50 tot en met f 90, en f 0,37' wegens
stortingen bovcu f DO tot en met t' 150.

tingen bedraagt,) voortaan over bet totaal bedrag dier
stortingen, mode kwartaalsgewij/.e, '/• pot. worden afgestaan aan de Indische postadniinistratie, die tot dus ver
wegens de bedoelde geldver/.cndingen niets genoot.
Onderhandelingen niet de Kransche postadininistratie
geven het uitzigt dat eerlang ook een postwisseldienst
(eveneens transito Nederland) zal kunnen ingesteld worden
tusschen Nederlandsch Indie ter eene, en Frankrijk met
Aigerie ter andere zijde.
Posterijen in Indie. Steeds wordt er naar gestreefd om
zonder verhooging van uitgaven en zonder vermeerdering
van het materieel de gelegenheid tot brieven vervoer op
Java uit te breiden. In 't vorig verslag, bladz. 140, werd

reeds melding gemaakt van eenigedoelmatige wijzigingen
in dien geest. Hiermede kon in 1870 en latei- worden
voortgegaan. Dientengevolge onderging, op onderschei lene
postritten, die tot dus ver drie malen 's weeks werden
bediend, de dienst weder eene belangrijke uitbreiding door
invoering van een dagelijkschen postenloop of van een dienst
zes malen 's weeks (zie Indisch Staatsblad 1870, n". 198,
2.38 en 282). Thans bestaan op Java de volgende postdiensten :

A. Dagelijkiche diensten:
i°. dienst per spoortrein: van Weltevreden over Meester
Cornelis naar Buitenzorg en terug Cl a 4 malen daags);

van Bamarang over Soerakarta naar Djokjokarta en terug
(2 malen daags);
2°. dienst per wagen bespannen met vier paarden: van
Buitenzorg naar Bamarang en t e r u g , en van Bamarang
naar Soerabaija en terug ('A); van Secrabaijn naar I'robolinggo en terug (uitbesteed); van Pasoeroean naar Malang en t e r u g ;
3*. dienst per kar, bespannen niet één paard: van
Batavia naar Anjer en terug (sedert 1 September 1870);
van Tegel over Banjoemas raar Ambarawa en t e r u g (sedert
1 October 1870); van Banjoemas naar Tjilatjap en t e r u g
(sedert 1 October 1870); van Soerakarta over Kediri naar
Soerabaija en terug (sedert 1 October 1876); van Probolinggo naar Bezoeki en terug;
4°. dienst per kar (met een postiljon n u t eigen paard):
van Bendong naar Manondjaja en t e r u g ;
ó°. dienst per postiljon met eigen paard: van Tjiamis
naar Manondjaja en terug (deze rit werd 1 Januari] 1877
nieuw ingesteld, niet opheffing van den dienst, driemalen
's weeks, tusschen Koeningan en Tjiamis); van Goendih
naar Poerwodadi en t e r u g : van Salatiga naar Toentang
en t e r u g , en van Salatiga over Toentang naar Oenorang
en t e r u g ; van Grisseu naar Lamongan en terug.
B. Dagelyksche diensten 'behalve des Zondagt:
1°. dienst per kar (met een postiljon met eigen paard): van
Cheribon naar Indranuüjoeen terug (sedert 1 Januarij 1877):
van Koedoes naar J a p a n en terug (se lert 1 December 1876);
2°. dienst per postiljon met eigen paard: van Karang
Sambong naar Madjalengka en terug (sedert 1 Januarij
1877); van Toeban naar Bodjonegoro en terug (sedert 1
December 1870); van Probohnggo naar Loemadjang en
t e r u g (sedert 1 September 1870);
3°. dienst per postbi.de: van Tjiandjoer naar Soekaboemi en terug (sedert 1 October 1870).
C. Diensten drie, malen 's weeks:
per k a r , dan wel per postiljon met eigen paard: van Anjer
naar Tjiringin en t e r u g ; van SerangnaarBangkas-Beti eng
en terug - ; van Batavia naar Poerwakarta en terug; van Cheribon naar Koeningan en terug; van Banjoemas naar Bandjarnegara en terug . en van Banjoemas naar Poerbolingi en terug;
van Poerworedjo naar Wonosobo en terug (4) ; van Magelang naar Temanggoeiig en terug (4); van Soerakarta
(3) Ter opneming van brieven onderweg, ol' van de bete reu
die, na het sluiten der postpakketten doch vóór het vertrek deipost, inj at kantoren worden bezorgd, zipi de hricvenpostrijtuigen,
dienstdoende langs den grooten postweg van IJuitenz.org tot Boerahajja, van eene lirievenhus voorzien.
(4) De diensten driemalen 's weekt per postiljon met eigen paard
toaachea Poerworedjo en Wonosobo (reöutentto Bageton) en tastenen
Magclang en Teinanggoeng (residentie; Ivadoe) zullen, Ingevolge
Indisch Staatsblad 1877, n». 101, vervangen worden door diensten
zes malen 's weeks.
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naai Boïjolali en terug, en van Boerakarta naar Wtmogiri en terug | van l u d i o e n over PonotOgO naar I'atjitan

en terug, en van Ifadloen

naar

afagetas en terug i

van Kediri over Ngoedjang naar Hlitar en terug (uitbe
steed) , en van Toeloeng-Agoeng naar Ngoedjang en
t e r u g ! van Bembang naar Blorn en t e r u g ; van Bezoek!
naar Hondowosso (Mi t e r u g , en van Bezoeki naar BanjooWangi en t e r u g ; van Soera baija ïaiar Bumanap (dienst
over liet eiland Madura) en terug.

De gelegenheid tot verroer van reiiigen met den brieven*
postwagen werd, op de/.elt'de voorwaarden als voor liet
vervoer tusschen .Soerahaija en Modjokerto gelden , niet
1 April jl. uilgehreid tot het traject Modjokerto-Kediri, en
niet den SOiten dier maand tot liet traject Kediri-Madioen,
terwijl achtereenvolgens den loden Mei en den SOaten
Julij jl. de gelegenheid voor zoodanig vervoer ook werd
geopend tusschen Madioen en Soerakarta en tusschen

Ambarawa, Magelang en Poerworedjo.
Onderging het brievenvervoer op J a v a , blijkens liet
voorafgegane, hij voortduring verbetering, tevens bleken
eenige bezuinigingen mogelijk, die de gelegenheid ver
schaften om ook in een paar buitenbezittingen den dienst
al dadelijk meer aan de eischen te doea beantwoorden en
gelijktijdig de bevolking te verligten , voor zoo ver op
de/.i' het overbrengen der postpakketten nog als lieerendienst rustte. De op Java vrijgevallen gelden werden
namelijk benuttigd tot vermeerdering van het aantal vaste
poatloopera in Patembangen in 't gouvernement van Celebes.

[Nederl. (C)ost-) Indie.]
Ook wer<l de postdienst uitgebreid ter Suinatra's W e s t k u s t ,
in de Lampongsche districten en in Denkoelen
{Iuütck
Staatsblad 1«77, n°. 21 ; verg. ook bladz. 8<> van dit verslag).
De daarvoor veroischte middelen waren toegestaan bij de

begrooting van 1N77. Overigeni is in 't laatst van ÏN7<>
en het liegin van 1K77, binnen de perken dar begro.iting,
het personeel van den brievenpost OOg gereorganiseerd in
lenado, de Wester- en do Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo. Voor Banka werd mede eene nieuwe organisatie
van den postdienst in overweging genomen , maar eene
verandering in den bestaanden toestand bleek hier voor
's hands minder noodzakelijk , daar het overbrengen der
postpakketten in heerendienst niet gezegd kon worden
voor de bevolking noemenswaardig beswaar op te leveren.
Hij het ontwerpen van nieuwe regelingen omtrent het
brievenvervoer in de buitenbey.ittingen is tot beginsel aan
genomen , dat in 't algemeen volstaan kan worden met
eene postgemeenschap tusschen de hoofdplaats van het
gewest en die .der controle-afdeelingen.
In het vervoer van post pakketten over zee kwam overi
gens op onderscheidene lijnen eene belangrijke verbetering
door de uitbreiding, welke de gesubsidieerde stoomvaart
in den laatsten tijd onderging. Van die uitbreiding is
reeds uitvoerig g e w a g gemaakt op bladz. 104—10(5.
Statistiek. Een driejarig overzigt betreflende het binnenen buitenlandsch verkeer zoowel van brieven , drukwerken,
enz. als van postwissels is vervat in den volgenden staat.

H l N X F. X L A X I) S C II
Port betalende brieven.

M

JA KEX.
Aantal.

V E R K E E R.

Monsters of [j Dagbladen
Aun^oteeen andere
Dieustbrieven.'i stalen van
kende brieven
I koopwaren. drukwerken. '

Porten.

Aantal.

Aantal.

Aantal.

Totaal
der aan post
wissels
overgemaakte
Met betaald
sommen.
antwoord.

Verkochte briefkaarten.

m
Enkele

Aantal.

Brieven.
1 0 7 3 888
5 0 8 7 145
2 I sr, 191

1874
1875

J87fi

f

■18894
27:. (131

873 288
755 830
715
lljöU
806
U

07 807
93 210

|179
1 | «411
1

1(13'JU4
108904

?
?

205 954
219'.101
251308

1 782 753

9 315

II 410
8 920
15 027

3 832 095
4 270 814
4 528 5 5 0

(«) Met 1 Janunrij 1871 werd het stelsel der begunstigde frankeering ingevoerd. | (A) De briefkaarten werden roet 1 April 1874 ingevoerd.

BUITENLANDSC H
Regtstreeksche
corresjiondentie
tusschen
Singapore en do
postkantoren
te Samarang.
Soerabaija.
Riouw.
ilakasser
en
Ratavia.

Per
bijzondere
scheepsgelegenneid.
waaronder
de
verzendingen
met de tusschen
Nederland en
Java varende
stoomschepen.

Pi rtan. Aantal. I Porten.

Aantal. Porten.

Per gesloten
Xeder.anilsche mail.

V E II K E E R.

Per losse
vreemde mail.

Aantal.

Van het opgegeven totaal
werden

ontvangen.

Totaal der
tusschen
Nederlandsch Indi»
en
Europa
(of omgekeerd
overgemaakte
geldsommen.

verzonden.

(«)

Porten.
Ongefrankaerd.

Gefran
keerd.

Aantal.

Aantal.

forten.

Aantal. Porten. Aantal.

Uit Ne
Porten. derlandsch
Indie ver
zonden.

Uit
Euro]*'.
ver
zonden

Brieven.
1874.

sa MI

121 r.2i f 177(149

90 458 f 81 008

0 225

f

3 875

9 2 8511

f 20 740

383 104 f 2 8 3 2 7 8

190 382 f 108 559

192 7 2 2 f 174 719 f

1875.

07 001 | 122 920

179 899

95 921

80 038

9 543

7 301 121 295

20 4SS 410 0 8 0

294 203

212 102

113537

2 0 4 524

180 721

29 7 43

I M (121

I 153 5 2 2

f»l

189 <-l~
187(1.

275 8 0 9 f

9 71"

I»)

187 -.71

1 59 72l

87 250

08 501

9 18C

5 104

I 15 3X|

37 2 2 8

431 587

2 7 0 559

2 1 8 377

118 0 2 5

213210

959 092

0

189 704

34 IOC

M
45 72»

W

Druh werken.
1874. .
1875. .
187«. .

M l 730
804 922
480 970

f 01 82111 159 517 f 12 029
02 078 159 028
12 080
143 122
55 389
H 077

I 919
3 234
3 453

13211

2711

24 149 f 11 1631
34 020
10 245
11 202
21518]

787 321 f 8 5 7451 019 800 f 08 900
801 810
91 801 033 040
74 880
080 753
91 255 .-.-_> i-j 7 r>
73 108

107 521
108 701
150 478

f 10 785
10 981
18 147

(n! De verzendingen uit Nederland naar Indie zijn aangevangen met 1 Mei 1871. die uit Indie naar Nederland op 1 Augustus 1874. Voor België. Duitschland ■
Zwitserland is de hierbedoelde gelegenheid tot geldverzending naar Indie opengesteld op I Mei 1870. die uit Indie Baar de voornoemde landen o]) 15 Julij [87ii• ■
(b, Alles naar Nederland verzonden. — [c) Alles uit Nederland verzonden. — (rf) Hiervan f 952 200 naar Nederhind en f 7420 naar vreemde landen (namelijk naar Be'-'
f 057. naar Duitschland f0025 en naar Zwitserland f744). — (e) Hiervan f 4 3 949 uit Nederland en f1777 uit vreemde landen (namelijk uit België f930 uit Duit*
land f 732 en uit Zwitserland f109).

I

1

Bgiftgfi C.
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De zuivere ontvangsten van de brievenposterij over de
laatste drii! jaren benepen ftli volgt :

(hsdebiPawagePorten teerde postgeld
en regt (frankeer*) (wegens
zegels,
personen* Te samen.
op geld- portzegels vervoer per
nrtikelen. en briefbrievenkaarten. postwagen).

Jaren.

f 175 030 f 459 053

1874

f

21 3 0 5

f 655 448

1 8 7 5 (a)

143 718

512 510

41 14M

097 394

1876

157475

696 038

39 196

722 709

(«) De thans ingevulde cijfers over 1875 zijn ontleend aan verbeterde opgaven.
§ 2.

1'aardcitpostcrij.

De reeds in vorige verslagen bedoelde voorstellen tot
reorganisatie van de gouvernements-paardenposterij op Java
zijn nog bij de Indische Regering in overweging, Intusscben is reeds in beginsel uitgemaakt, dat de zoogenaamde
» binnenlandsche posterij" niet, zooals aanvankelijk bet

plan was, met de gouventements-psardenposterij één geheel

zal uitmaken, maar daarvan afgescheiden zal blijven en
wederom onder het beheer van de hoofden van gewestelijk
bestuur gesteld zal worden. Den directeur der burgerlijke
openbare werken is opgedragen voor de binnenlandsche
posterij eene organisatie te ontwerpen , en daarbij in het
oog te houden dat de kosten de opbrengsten niet mogen
overtreffen. Onder de opbrengsten zal te rekenen zijn op
hetgeen door in dienst reizende ambtenaren voor het g e bruik der paarden zou moeten worden betaald, wanneer
hun de paarden niet, overeenkomstig hetgeen in April
1875 werd bepaald, kosteloos verstrekt werden en zij aan
hetzelfde tarief van betaling onderworpen waren als p a r ticuliere reizigers. Vroeger, vóór April 1875, werd door
in dienst reizende ambtenaren voor het gebruik der bei loeide
paarden werkelijk betaald en het daarvoor uitgegeven bedrag op de reisdeclaratien verevend. Van daar dat de
opbrengst der » binnenlandsche posterij'', wel te onderscheiden van de gouvernements-paardenposterij, over de
jaren 1875 en 1870 een aanmerkelijk verschil aantoont.
Bedroeg de opbrengst toch over het eerstgenoemde jaar
f 134 902, over 1870 beliep zij slechts f 60 304.
Het gewone driejarig overzigt van de ontvangsten der
laatstbedoelde posterij volgt hieronder:
Particuliere
Dienstreizigcrs.

Te zainen.

reizigers.
JAREN.

Aantal

Aantal

Aantal

Bedrag
verstrek- Bedrag. verstrek-

verstrek- Bedrag.
(fictief).

kingen.

kingen.

kingen.

3 374 f133 311

3 949 f102 422

1874

575

f 29111

1875

558

27 280

3 474

132 385

4 032

159 665

1876

530

24 383

3 576

124 060

4 106

148 413

§ 3.

Telegrafie.

De op bladz. 144 van 't vorig verslag bedoelde bepalingen omtrent den aanleg en bet gebruik van telegrafen
in Nederlandseh Indie werden bij ordonnancie van 6 October 1876 {Indisch Staatsblad n°. 257) vastgesteld, ter
vervanging van die van 1858 {Indisch Staatsblad n°. 37).
Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.
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In den loop van 1870 onderging het telegraafnet Lu
Nederlandsch India (op Java en Sumatra) geene noemenswaardige uitbreiding. Alleen werd op Sumatra de draadlengte vermeerderd met ruim 5 kilometers, ten gevolge
van bet overbrengen der lijn naai' eeuige nieuw aangelegde wegen in Benkoelen.
Nieuwe kantoren werden in het afgeloopen jaar niet
geopend (1), daar de drie. van welke in 't vorig verslag

spreke was (die te Bidoardjo, Toeloeng-Agoeng en Japara)
eerst in 1877 (achtereenvolgens op 2 Februari], 20 en 27
Maart) werden opengesteld, liet plan bestaat om ook een
kantoor te vestigen te Soekaboemi (Preanger regentschappen), maar hiertoe is bet spannen van een nieuwen draad
van die plaats naar Tjiandjoer coodig, omdat de bestaande
langs Boekaboemi loopende lijn voor het internationaal
verkeer bestemd is, en het internafionale telegraafverdrag
{Indiich Staattblad 1876, n". 250) niet toelaat in zoodanige
lijn kleine (usschenkantoren op te nemen. Bene andere
verandering in de lijnen op Java . die dit jaar tot stand
zal komen , is de in Februarij jl. bevolen opruiming van
de moeijolijk in goeden staat te houden lijn tusschen
Bislang en I.oeniadjang, waarvoor in de plaats zullen
komen lijnen van .Malang naar 1'asoeroean en van Loe-

madjang naar Proboluiggo.
De telegrafische gemeenschap met Sumatra was in het
afgeloopen jaar geruimen tijd verbroken. Van de op 30

Decemb r 1875 ontstane storing in den kabel (Anjer — Telok
Betong) en de eerst op 19 Julij 1870 tot stand gekomen
herstelling werd reeds in 't vorig verslag het noodige
gezegd. Spoedig na laatstgenoemden datum raakte de
kabel echter weder defect en op 27 September was de gemeenschap weder geheel verbroken. Even als tijdens de
vorige storing werden de telegrammen , voor zoover dit
niet per post kon geschieden, door een opzettelijk daartoe
aangewezen stoomschip overgobragt. Intusschen werd getracht de beschikking te erlangen over bet in vorige verslagen meermalen bedoelde heretellingsstoomschip der »Eastern
Extension Australasia and China Telegraph Companv" ,
te meer daar het niet raadzaam geoordeeld werd de herstelling van den kabel nogmaals met het vroeger gebezigde
stoomschip Amsterdam
te beproeven. Eerst den oden
December 1870 kwam bet herstellingsvaartuig ter beschikking van de Indische Regering en dadelijk werd met het
werk aangevangen, dat zeer voorspoedig (binnen vijf dagen)
afliep. Bij dezo gelegenheid werden drie verschillende
fouten uit den kabel verwijderd , waarvan twee blijkbaar
door insecten, de andere bij de vervaardiging van den
kabel in de fabriek moeten zijn ontstaan. Na afloop der
reparatie bleven er nog enkele kleine fouten in den kabel
over, die echter gezegd worden geen storenden invloed
op de gemeens h a p uit te oefenen (2).
Ook in het uit een rivierkabel bestaande lijngedeelte in
Palemhang (tusschen de hoofdplaats en Lorrok) kwamen in
het afgeloopen jaar herhaaldelijk storingen voor (13/16
J a n u a r i j . 30 Maart 9 April en 20 November, 9 December) , terwijl overigens bedoelde kabel doorloopend in gebrekkigen isolatietoestand verkeerde, hetgeen evenwel de
gemeenschap met Lahat niet verhinderde. Na vele vruehtelooze pogingen is het thans gelukt een bruikbaar tracé
voor een landweg van Palembang naar Lorrok te vinden,
waarheen vermoei lelijk in het loopende jaar de telegraaflijn
zal kunnen worden overgebragt. De lengte van dien weg
bedraagt ongeveer 42 kilometers en dus slechts ongeveer
2 kilometers meer dan die van den tegenwoordigen waterweg. Echter zal ook in dat tracé een kleine kabel noodig
zijn , en wel voor het overschrijden van de Moesi-rivier,
die daar ter plaatse 900 meters breed is. De op te halen
kabel zal daartoe voldoend materieel kunnen verschaffen.
In den particulieren kabel van Batavia naar Singapore
deden zich in het afgeloopen jaar mede gebreken voor ,
die oorzaak waren dat de gemeenschap driemalen werd
gestoord (25/31 Mei, 26 Junij/26 Julij en 21 October/2 December). De lange duur der beide laatste s t o ringen was een gevolg van de omstandigheid dat g e (1) Van de twee tijdelijke telegraaf kantoren op Java behoefde
dat te Lcngkong gedurende het geheele jaar 1876 niet gebezigd te
worden en bleefv a dus gesloten; dat te Tjipunnas werd, wegens het
verbljjf aldaar a den Gouverneur-Generaal, van 10 Juljj tot 28
Augustus 1876 opengesteld.
(2) Den 13den Juny jl. is echter andermaal storing ontstaan.
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lijktijdig ook andere kabels (1) der booger genoemde
> Telegraph Company" beschadigd waren en hersteld
moesten worden, zoodat bet berstellingsvaartuig niet
dadelijk na bet Invallen der storing beschikbaar was.
Ook de telegrafische gemeenschap tuaaehen Java un
Australië bleef in 1 S7'*> met londer storingen. Reedt in 't
laatst van 187.") befon de kabel (Banjoewangi-Port Darwin)
minder goed te werken. Ofschoon in den loop van Maart
daarop eene bentelling werd aangebragt, werd echter op
34 April de gemeenschap geheel verbroken. Pogingen
om bet gebrek te verhelpen, mislukten bij ontstentenis van
(i) Om de telegrafische gemeenschap tasscbea Indie ea Boippa
heter Ie verzekeren dan tot dim ver, bjj liet bestaan van slechts

ééa telegraafkabel (die roMchen ktadiai en Penaag) mogeiyk was,
heelt bedoelde Maatschappij toMohen Bangoon (Acbter-Indle) en
Penaag een tweedes kabel doen leggen, welke den -.'Tn Mei INÏ7
in •rendag ut gekomen. Hij itorlng op den kaM HadnuvPenang
volgen dan de telegrammen uit Europa naar tfederlandaeh Indie
(en omgekeerd) de Brltaeb Indische landiynen tot Bangoon en gaan
vervolgens langf den nieuwen kaliel naar Penaag, Singapore en

Java. In verband met deze vermeerdering der gemeenaohapamlddelen
is. Ie rekenen van genoemden dag, de tariefsprüs voor de telegrammen tassehen Nederland en Indie niet t 0 , l f per woord verhoogd, zoodat het tarief thans voor verzending langs de meest
gebruikelijke wegen Bedraagt t' 4,12'> per woord.

BIJZONDERE BEHIGTEN.

Binnenof huitenlandsch
verkeer.

a. Handels- en scheepvaart berigten.
b. Dagbladberigten.
c. Berigten van gemengden aard.
d. Verzonden berigten.
e. Ontvangen
»
f. Transito
»

[Neder!. (Oost-) Indie]
een berstellingsvaartuig van genoegsaam groot charter,
dat eerst in Julij IN76 beschikbaar kwam. Het duurde
echter tot 7 Augustus 187(i , eer dfl gemeenschap weder
hersteld was.
Naar aanleiding van in Australië geregen klagten over
verminking der aldaar aangebragte telegrammen! welke
aan slechte overbrenging over Java wcnl toegeschreven,
is door liet Indisch Bestuur een onderzoek ter zake ingesteld , waarvan de uitslag nog- niet is gemeld. Toen
onlangs de klagten hier te lande langs diplomatieken weg
werden overgehragt, is ook dezerzijds de bijzondere aandaclit der Indische Hegering hij de zaak bepaald.
In Australië werden in den aanvang dezes jaars plannen ontworpen en besproken betreffende het aanleggen
van een onderzeesehen telegraafkabel van Singapore naar
Banjoewangi en van een tweeden telegraafkabel van
Banloewangi naar Port Darwin, maar de betrokken Australische gouvernementen schijnen tot dus ver te dien aanzien
nog niet tot een besluit te zijn gekomen.
Omtrent de opbrengst der gouvernements-telegrafen op
Java en Sumatra over de twee jongst verloopen jaren ,
zoowel wat het binnen- als huitenlandsch verkeer betreft,
zijn de volgende opgaven ontvangen.

GOUVEnNEMENTSBEUIGTEN.

Totaal
der
berigten,

Totaal (Iphrengst
der
der
Totaal berigten, gouvernetot
nientstot
der berigten berigten
1 icngten Opbrengst,
van 10
van 10 (voor meberigten, woorden morie uitwoorden
herleid.
herleid. getrokken).

(t)" r . De cijfers van ' het vorig rerslag zjjn verbeterd.

1875. (A)
a. 100 941
Binnenland-I
sche tele
eie- \ b. 1 053> 280 143 GS7 875 f 416 311
Brammen
ïen./ c. 183.549
)

(II)] jjDe werkelijke ontvangsten beliepen over:

j

d.
Buitenlandgche tele- e.
grammen.

f.

19 926

56 290

f 69 410

a. 103 l<
Binnenland
1470
sche tele-.' b.
grammen./ r
^
m

288 960

waarvan als aandeel
aan de „ Eastern Extension
Australasia
and China Telegraph
Company (limited)"
is uitbetaald. . . . 315025 304 703

45 947

zoodat de znivere
opbrengst bedroeg .f462 258 f463 994

(O
f 421 423

1875. i 1876.
f777 283 f768 697

(B)
744 165 f 462 258
1876.

(6') Sommige cijfers over 1876 zjjn
nog van voorloopigen aard en zullen vermoedelijk later blijken nog eenige verandering te moeten ondergaan.

23 335

97 606

f 78 021

697 080

8 069
8 752

23 591

42 571
47 324

6770
312 551

NB.

87 193

0 487
306 009

Buitenland-(
sche tele->, e.
irrammen. f.

21 153

0 770
(i 009

Aanmerkingen.

(B)
744 410 f 463 994

De verdere gedeelten van het Verslag zijn door de Regering achtereenvolgens nader i n gezonden.
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D c p a r d iiicnl van f i n a n c i ë n .
I.

Begrooting

ItgmthfiwcUM.

Begrooting'

van

1877.

7 Dec. 1876 (Ind. Stbl.n0.305)

De wetten van 17 November 187(i, houdende vaststelling

der begrooting \nn Nederlandscb Indie voor 1877, werden

in Nederland afgekondigd den 30 n November 1870 (Xcdcrlandich Staatsblad n°. 228 t/m 231). in Indie den 12"

December 1876 [Tnditek Staatsblad n°. 306 t/m 311).
De Koninklijke besluiten van 25 November 187(i, n°. 19
en 20, houdende splitsing in artikelen van de beide hoofd
stukken der begrooting' van uitgaven, werden openbaar
gemaakt door opneming in liet Indisch Staatsblad van
187(5 onder de n 08 312 en 313.
De bedoelde begrootingswetten, gelijk zij oorspronkelijk
zijn vastgesteld, wijzen in ontvangst en uitgaaf de vol
gende totalen a a n :
Middelen in Nederland

f

Te zamen
Uitgaven in Nederland
(Ie hoofdst. der uitgaven)
Uitgaven in Indie . .
(II* hoofdst, der uitgaven)

58 7(53 942
85 140 204

Indie

f

f

143 904 146

27 287 310
106 G41 964

Voordeelig verschil. aangewezen als bij
drage aan 's Rijks middelen voor 1877 .

1875.

Terwijl van deze (sedert 31 December 1876 afgefloten)
begrooting, na de indiening van bet vorig verslag, het
Iste hoofdstuk der uitgaven nog bij de wei van 18 De
cember 1876 {Xcdcrlandsch Staatsblad n°. 253) eene ver
hooging onderging van t 1 6 2 4 0 0 , wer 1 hoofdstuk II in
diezelfde maand nog door den Gouverneur- Generaal ver
hoogd met een totaal bedrag van f 10 649 3 9 1 , door het
openen van credieten bij de ordonnancien v a n :

FlNANCIBX.

§ 1. Btffrooting.
a.

van

133 929 274

19

»

, > ( » . »

27

»

» ( »

27

•

»

28

»

28

»

28
28

Bij de wet van 30 Mei 1877 [Nederianisch Staatsblad
n*. 133) werd evenwel de voor de havenwerken te Batavia
uitgetrokken som met f 2 762 000 verhoogd, en . in ver
band daarmede, onder de middelen nog eene uitkeering
tot hetzelfde bedrag, uit het saldo van 1875, opgenomen,
nadat bevorens, bij de wet van 28 Maart 1877 [Xcdcrlandsch
Staatsblad n°. 39), daaraan eene uitkeering van f 2 300 000
uit het saldo van 1874 was toegevoegd, met gelijktijdige
verhooging van het Iste hoofdstuk der uitgaven tot het
zelfde bedrag, wegens bijdrage aan de Nederlandsche mid
delen ter bestrijding van de kosten der regeling en voltooijing van het vestingstelsel hier te lande over 1877.
Door den Gouverneur-Generaal zijn tot dus ver drie
credieten boven de begrooting geopend, namelijk: bij
ordonnancie van 26 Februarij jl. één van f 1 4 2 4 3 8 , 9 6 ' ,
en bij ordonnancie van 14 Junij jl. één van f 100 000 en
één van f 115 000 (Indisch Staatsblad 1877 n°. 44 en 124).
Het eerste strekte tot voldoening van eene ingevolge regterlijke uitspraak verschuldigde schadevergoeding enz. aan
een gewezen opiumpachter (verg. bladz. 166), de beide
andere hadden ten doel om te voorzien in buitengewone
uitgaven ten behoeve van de zeemagt in Indie gedurende
het eerste halfjaar 1877.
Voorts zijn bij de wet van 30 Mei 1877 (Xederlandscli
Staatsblad n \ 134), ten laste van desommen voor onvoor
ziene uitgaven uitgetrokken op het Ilile hoofdstuk der
begrooting voor 1877, credieten toegestaan tot voldoening
van onverevend gebleven vorderingen over afgesloten dienst
jaren , tot een gezamenlijk bedrag van f 3 4 410,97 5 .

» 328)

»

»

•

» 339)

»

»

»

( »

»

» 340)

»

»

■

»

( ■

»

» 341)

>

a

>

»

( »

»

■ 342)

•

»

•

»

( »

»

» 343)

»

»

»

■ ( »

»

» 344)

»

»

08000
37035

>
•

7 892
734100

»

429200
373314

»

>

7 657 200
1312650

Afgescheiden van de aanvullingen, welke de begrooting
van 1875 heeft ondergaan tot bestrijding van buiten
gewone uitgaven, waarvoor de noodige sommen uit de
saldo's van vorige diensten (1871 en 1872) zijn beschik
baar gesteld (1), werden de beide hoofdstukken dier be
grooting, achtereenvolgens in LS7Ó en 1876, zoowel r e g t streeks bij de wet als door middel van credietopening,
verhoogd met f 20734291 (2). Daar evenwel op andere
begrootingsposten ruim f 8'/; millioen ongebruikt bleven,
en de middelen (vooral ten gevolge van de gunstige koflijprijzen) circa f 23 millioen meer opbragten dan daarvoor
was geraamd, leverde de dienst van 1875 n o g een over
schot op van bijna f 11 millioen.
Be g r o o t i n g

9 974 872

Onder het geraamd bedrag der middelen in Nederland
is begrepen eene som van f 7 788 000 voor uitkeering uit
de nader bij de wet vast te stellen batige sloten der begrootingsrekeningen over de jaren 1873 en 1874. Eene
gelijke som is op de begrooting van uitgaven gebragt
voor de havenwerken bij Batavia, voor de werken ter be
veiliging van Batavia en Samarang tegen overstrooming,
voor den bouw van het krankzinnigengesticht te Buitenzorg, voor den aanleg van spoorwegen op Java en voor
buitengewone aanvulling van het materieel der zeemagt
in Indie.

voor een bedrag van f

van

1876.

Hoofdstuk I der Uitgaven (Uitgaven in Nederland). Se
dert de afsluiting van 't vorig verslag onderging dit hoofd
stuk nog wijziging door af- en overschrijvingen, als be
doeld bij art. 30 der comptabiliteitswet. Ten behoeve der
voorbereiding van de uitvoering der Bataviasche haven
werken werd namelijk van het Ilde hoofdstuk op het Iste
nader overgeschreven eene som van f 5000 (Koninklijk
besluit dd. 23 October 1876, Indisch Staatsblad n°. 330);
terwijl omgekeerd , voor kosten vallende op de uitzending
van zilveren specie uit Nederland, van het Iste hoofdstuk
on het Ilde werd overgeschreven eene som van f 17478,85
(Koninklijk besluit dd. 16 December 1876, Indisch Staatsblad 1877 , n°. 48).
Hoofdstuk II der Uitgaven (Uitgaven in Indie). Behalve
door de af- en overschrijvingen hierboven bedoeld, onder
g i n g het eindcijfer van dit hoofdstuk, na de reeds in
't vorig verslag vermelde aanvulling, nog wijziging ten
gevolge van de ordonnancie van den Gouverneur-Gene
raal dd. 20 October 1876 {Indisch Staatsblad n°. 271),
waarbij twee credieten, tot een gezamenlijk bedrag van
f 430(100, boven dit hoofdstuk werden geopend, ter voor
ziening in de buitengewone uitgaven voor de zeemagt in
Indie gedurende het eerste semester van 1876.

/;. iefjsolingirdeaitgea,
De rekening wegens de in Nederland gedane ontvang
sten en uitgaven betreffende de Indische begrooting van
1875 is tijdig aan de Algemeene Rekenkamer hier te lande
ingezonden in Mei 1877.
(1) Die aanvullingen, alle reeds vermeld in 't verslag van 1875,
bladz. 145, bedroegen te zamen f16348 117,37. waarvan I' 15048 177,.!7
tot bestrijding van uitgaven welke ten laste der Staatsbegrooting
komen, en f' 1300000 ter bestrijding van buitengewone Indische
uitgaven. Overigens w a s , voor laatstvermeld doeleinde, by de oor
spronkelijke begrooting van 1875 uit het saldo van 1871 nog be
schikbaar gesteld f 1770000.
(2) Nameiyk het Iste hoofdstuk met f 4 644 900 en het Ilde
hoofdstuk met f 16089391. (Tijdens de afsluiting v a n ' t vorig verslag
bedroegen de verhoogingen nog slechts i 4282500 en f 5440000.)

Bijblad van. Ie Nederlandsche Staats-courant. 1877— ÏS"^"
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Koloniaal verslag van ] S77.
De rekening van ontvangsten en uitgaven in Indie over
het dienstjaar L868, zoomede bel op die rekening betrek*
king- hebbend verslag der Algemeene Rekenkamer daar te
lanüe, zijn den20 Julijjl. by bel Departemenl van Koloniën
ontvangen. Het onderzoek der stukken hij dit Departement heeft echter aanleiding gegeven om aangaande sommige punten naden inlichtingen aan de Indische Begering
te vragen.
§ 2.

De wisseltrekking- werd in November hervat, ter tijdige
voorziening- van de k a s s e n

In

het

oog- op de behoefte

T e v e n s werd in het l a a t s t van het j a a r , toen uit I n d i e ,

achtereenvolgens in September en December, nieuwe (telegrafische) aanvragen kwamen om uitzending van specie.
t o t een g e z a n n idijk b e d r a g van f 23 inillioen , de g e l d uitzending- van hier h e r v a t . In de m a a n '.en N o v e m b e r 1876

Lnuihharxi'n.

tot en met April 1*77 werd achtereenvolgens een bedrag
van 1' l(i millioen verscheept , Waarvan f % millioen (aan
rijksdaaldersi nog- in lK7(i (4j en de rest hl de eerste helft

van 1^77 in Indie werd aangehragt. Daar inmiddels gedurende negen, van !) Januarü t/m 4 April, gehouden
wiasel-inschrijvingen was getrokken voor een bedrag van
f 9431975,17* (waarvan f 1629935,40 tegen voordeeliger
koers dan pari), en het zich liet verwachten'dat verder
tegen niet onvoordeeliger koers genoegzaam in de behoefte
der

Indische

kassen

zou

kunnen

worden

voorzien

door

voortgezette wisseltrekking, werd, op voorstel van de
Indische Regering, in laatstgenoemde maand de specieuitzending gestaakt, tot dat kort daarop (in 't laatst van
Mei) andermaal uitze ding werd gevraagd (thans van f 4
millioen zilver), uithoofde van den vroeg ingevallen koffij—
o o g s t en de vroege b e t a l i n g e n ter z a k e van dvw suikerriet-

aanplant. Ter voldoening aan die aanvraag werd in .lunij
t'2 millicen uitgezonden (ó), welke uitzending door an(8) Het totaal bedrag der wiuelafgifte van 1878 steeg hierdoor
tot l' 27880647,67" Indisch Courant, tegen f 7668200,70 in 1878
en f 10673687,76' in 1874. In 't geheel waren in 1870 11 wissel-

inwhryviugen gehouden, tol een gezamenlijk bedrag van f 81 millioen.
liet gegunde bedrag werd verkregen tegen de volgende koersen:
Indisch Courant.
Nederlandsen Courant,
i

107 970,—
800000,—
180688,88

824 on, -

het b e g i n van J u l i j werd de behoefte

1917 s'.i.l,—
7-JSö.'i-J4,015
8917463,20
1 252 710,—
7::il 202,—
77 666,—
1 104 8 0 4 , 1 908 7111,48
3 108 300,—
3 073 730.—

aan wissels voor particuliere handelshuizen gering, en was
h e t voor de p a r t i c u l i e r e I a n k e n (onder w e l k e hier n u de
J a v o s c h e B a n k niet b e g r e p e n w o r d t ) nier moeijelijk den

uitslag- der gouvetmements-wisselinschrijviDgen naar eigen
voordeel te beheerschen.
In de veronderstelling dat het onmogelijk zou zijn om
zieli van al liet benoodigde te voorzien door middel van
wisseltrekking, zonder den straks genoemden limite-koers
te overschrijden, en daar dadelijke voorziening noodig was,
werd tot een anderen maatregel besloten, liet opnemen
namelijk van geld hij de Javasche Bank, tegen beleening
van producten (koffij en tin) (2).
(1)

met

in hei jaar 1K77. In November en December werd afgegeven voor een bedrag van l' 2964300, waarvan 1' lOóO
tegen pari en het overige tegen onvoordeeliger koers. (:{)

De aanvulling der Indische kassen ging' in li-iTii niet
byzoudere moeüelükheden gepaard.
QeUjk reeds in lift vorig verslag, blad*. 149, werd vermeld, had «lo Indische negering in bet begin van 1S7U
de uitzending gevraagd van fö millioen aan zilveren munt,
terwijl het voornemen bestond door visseltrekking te voorzien in ilc yerdere behoefte, geraamd op f 9 miluoen. Die
aanvraag geschiedde o. a. uit overweging, dat net onzeker was ut' het geheele benoodigde bedrag, geraamd op
f 14 millioen, wel door wisseltrekking tegen niet te onvoordeeligen koers zou kannen worden verkregen. Gelijk
mede reeds is vermeld, werd aar: de Indische aanvraag
niet voldaan, uithoofde van bezwaren in verband mei de
destijds aanhangige plannen tot regeling van het muntwezen ook voor Nederlandsch Indie. De Indische Regering
moest dus trachten in de behoefte voor liet geheel te voorzien door middel van wisseltrekking teg-en niet onvoordeeliger koers dan de indertijd aangenomen hoogstelimite
van 101V4 pet. Gaandeweg bleek echter veel meerbeuoodigd te ziju dan aanvankeujk was geraamd. De wisseltrekking, waarmede reeds bijzonder vri eg een aanvang gemaakt werd. had daarom plaats tot veel hoogere bedni
dan in vorige jaren. Langen tijd werd elke veertien'dagen
t'2 millioen aangeboden. Op die wrjze werd van Februarij tot
Augustus getrokken voor een bedrag van f'24 !)1(> H47,ö75
linliseli Courant, waarvan f 1 6 736 008,09* tegen voordeeliger koers dan pari. Ten gevolge van de booge uitgaven voor Aljeli en van den ruimen kofflj-oogst, die alle
verwachtingen ver overtrof (1), was echter dat bedrag nog
n i e t voldoende.

[Nederl. (Oost-) Indie]

a 08
„ OS1/.,
, 08';»
, 08-V4
„ 00
„ 99>/4
„ 99V|
„ 00V,
,loo
, 100i/4
, 100':
, 100%
„101
„ 101'/ 4

pet.
„
„
.
„
„
„
,
„
„
,
„
,
„

= f
105 810,60
=
780 000,—
=
12K G7C...11"
=
819971,72»
=
2 888 714,07
—
7 230 084,00*
=
8897846,98
=
1 240 578,22*
=
786 292,—
=
77 850,14
=
1 2(10 838,32
=
2 008 744,92
=
8199988,—
s
4 023 407,70

Tezamen r87880647,67i gem.sralm B9*/Upet = f27 864 897,07
(4) Behalve nog f 2 1 5 000 aan Mcxicaansche dollars (100000
stuks ;'i f 1,16), In November 1870 nangcbrngt. had overigens in
ls7'> geen specie-aanvoer voor gouvcrncmi nts-rekening plaats. Tu

de Jaren 1874 en 1876 bedroeg de uit Nederland gezonden voorraad

Er weid in 1876 voor inkoop van kofti.j ruim f 6260000

meer uitgegeven dim geraamd was. De inkoop bedroeg op .lava en

specie (waaronder mede Mcxicaansche dollars) achtereenvolgens
f 1000 000 en f 4 215 000. (Wegens kosten van aanschaffing en
verzending kwam de bedoelde partij van ÏOOOOO Mcxicaansche
dollars het Gouvernement te staan op f284768,98; zie over de
aanneming dezer muntsoort by 'slands kassen afd. II § 1 van dit
hoofdstuk.)
i5) Overigens wenl in dezelfde maand op aanvraag nog uitgezonden f 400000 aan Mcxicaansche dollars (200000 stuks u f 2,33),
welke party, met inbegrip der kosten van verzending, het Gouvernement te staan kwam op f 4S4.S54.10. De sedert November 1870
nitgesonden f 1W millioen Nederl. munt bestond voor 16'/t millioen
uit rijksdaalders, 1 millioen uit guldens en >/<, millioen uit halve
guldens. (De uitzending van guldens en halve guldens was door de
Indische Regering niet gevraagd, maar daartoe werd dezerzjjds
overgegaan in verband met van elders vernomen Opmerkingen over
de behoefte die in verschillende dcclen van den Archipel aan die
muntsoorten gevoeld werd.) Uitzending van goud bleef nog achterwege. Wel werd, na het tot stand komen der wet van 28 Maart
1877, waarbij de Kedcrlandsche gouden standpenning tot wettig
betaalmiddel ook in Nederlandsch Indie is verklaard (zie afd. I I ,
S 1 van dit hoofdstuk), in overweging genomen om f 4 millioen
aan tien-guldenstukken te bestemmen tot aanvulling der Indische
kassen (tot het afstaan van welke hoeveelheid de Nederlanilschc
Baak zich — des vereischt — bereid had verklaard), maar toen
ongeveer gelijktijdig uit Indie het uitzigt op ruimere wisseltrekking
geepend werd, bleef liet voornemen rusten. (De Indische specieaanvraag van December strekte o. a. om zoo mogelijk f' 15 millioen
goud te erlangen, maar destijds kon daaraan kwalijk worden voldaan,
uithoofde van de schorsing der behandeling van het toen b[) de Tweede
Kamer aanhangige wetsvoorstel betreffende liet Indische muntwezen.)

Madiira (met uitzondering van ile Voritenlanden) 1204890 pikols,
terwijl de begroeting slerlits raamde 846000 pikols. Bon weinig op
zulk een bnitengewonen oogst gerekend was door de hoofden van
geweateiyk bestuur, kan blijken alt eeae vergelijking van bet werkelijke OOgStCÜfer nut de maandelijkschc ramingen, opgenomen in
i!e Javasche Courant. De in 't begin van Junij opgemaaktOramingen
wezen namelijk een totaal aan van s i s co:! pikols, ilii' van eene
maand later een totaal van 850 510 pikols. Berst in 't begin van
AllgUltIW selienen de gewestelijke liestnurilers het uitzigt op een
buitengewoon grootSS OOgW te kunnen openen: zij rekenden op
1017 .'i8."> pikols, d. i. nog bijna 200000 pikols minder dan werkelijk
verkregen is.
(.2) Aanvankelijk i.hiiy 1870) beschikte het Gouvernement op
die wjjze over f 2 millioen, het bedrag waarvoor de Raak, ingevolge art. 0 van haar octrooi, geen hoogere rente dan 21;» pet.
'sjaars niogt in rekening brengen; in Augustus werd nog een bedrag
van 1' 1800000 opgenomen, door de Bank beschikbaar gestild tegen
1 pet. beneden het rentetarief voor particulieren, mits de rente te
berekenen over minstens 14 dagen. Nadat op het einde van September f 500000 was terugbetaald, werden in den loop van (Jetober
nog twee nieuwe beleeningen ad f 400000 gesloten, waardoor het
opgenomen bedrag klom tot f 3 700000. In November en December
werd hierop in 't geheel afbetaald f 3100 000, zoidat op 31 December 187(5 nog eene beleening bleef voortloopen van f 000000.
Tot op genoemden datum had het Gouvernement over de opgenomen
sommen aan rente moeten betalen f 50143,04. (De gewone beleen ingsrente op uitvoerproducten b(j de Bank wisselde in het
tjjdvak van Augustus t/m December 187C af tusschen 8, 7, 6','»,
6Vs en 5 pet.)

J
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dan partyen zou zijn gevolgd, Indien niet door het Indisch
Bestuur ware voortgegaan met de afgifte van wissels,

moest worden gestaakt of bewerkstelligd door middel van

waardoor, naar men bier meende, liet tekort der Indische

hij het pakhuis waren ontvangen. Deze omstandigheden
hebben zich voorgedaan in de Preanger regentschappen bij
ongeveer 20 pakhuizen, in Hamarang bij alle pakhuizen
in de s/deeling A.mbarawa en bij 5 pakhuizen in andere
afdeelingen, in Tagal en in Kediri bij 5 pakhuizen, in
Pasoeroean (afdeeling Malang) en in Ifadioen bij 4 pakbuizen, en in elk der resülentien Krawang, Japara, Probolinggo, Hagelen en Kadoe hij 1 pakhuis, f Daarenboven
werd bij 1 pakhuis in Tagal de inneming van het product
gedurende 27 dagen gestaakt, niet wegens gebrek aan
fondsen, maar wegens gemis aan ruimte, veroorzaakt dooide bijzonder groote inlevering.) in de meeste hierboven vermelde gewesten werden bons afgegeven. In Japan werd

administratie reeds meer dan voldoende was aangevuld(l).
Evenwel is uit de nader ontvangen berigten gebleken,
dat de kassen, boven liet geraamde tekort van f 39V|
millioen, waarschijnlijk nog nadere aanvulling sullen behoeven, zoodat, in verband met den ongunstigen stand
der Indisehe geldmiddelen hier te lande, aan den Gouver-

neur-(leneraal magtiging is verleend om, zoo noodig,andermaal tot eene leening bij de Javasche Bank over te gaan.
De buitengewoon groote koffljoogst, die de betrokken
ambtenaren in bet derde kwartaal J870 als 't ware overviel, was oorzaak dat het departement van fmaneien op
eens als het ware overstelpt werd met dringende aanvragen
om aanvulling der gewestelüke kassen. Met groote inspanning mogt het echter gelukken om in elke residentie het
benoodigde geld tijdig aanwezig te doen zijn. M a a r e r w a s

ook veel overleg noodig bij degenen, die de aanwezige betaalmiddelen over de verschillende | laatselüke Kassen en
de pakhuizen moesten verdeden. Minder praktische handelingen hunnerzijds en te late aanvragen van de zijde der
pakhuismeesters, die door den vroegen en grooten aanvoer
verrast werden, hadden ten gevolge dat hij

verscheidene

kofflj-inkooppakbuizen de nooaige betaalmiddelen niet hij

bons, die later werden ingewisseld zoodra de noodige fondsen

bet product gedeponeerd in de nabijheid van het pakhuis,
waar gedurende drie dagen in Mei geldgebrek was. In
Tagal en Madieen, hier en daar in de Preanger regentschappen en in Sainarang werd de inneming van kolfij
tijdelijk gestaakt. De ïnoeijelijkheden duurden bijna overal

slechts korten tijd, op enkele plaatsen weinige uren, elders
van een tot vijf dagen. Alleen in de Preanger regentschappen werd de betaling langeren tijd, bij sommige
pakhuizen zelfs ettelijke weken , uitgesteld.
De Indische 'Begering verlangde een streng onderzoek
naar de oorzaken van het voorgevallene, doch nadat aan

tijds voorhanden waren en de inkoop van kofflj tijdelijk

de residenten langs telegrafischen weg eenige vragen ter

(1) Na de tweede inschrii VUg van Jnlij jl. zjjn geen wissselinschrijvingen meer gehouden. Van 9 Januarij tot en niet 21 .Jnljj
1877 werden 17 inschrijvingen gehouden tot een gezamenlijk bedrag
van t' 23'/2 millioen, waarvan is gegund:
Indisch Courant.
Nederlandsen Courant.

van financiën en van binnenlandsch bestuur ter sake advies
hadden uitgebragt, heeft zij geoordeeld te kunnen volstaan

beantwoording waren voorgelegd, en nadat de directeuren

t'

845,119 304,—
67 020,—
1 844 485,40
929 884,—
3 183175,91
3 530 225,—
4 443 400,38«
3 077 403,25»
3 412122,45
1 371 283,20

;'i
B

n
n
V

n
n
r
n
n
n

98'/ : pet. = !r
99
n =
99V4 v =
99'/» n —
993/4 « =
100
n =
100'/ 4 n =
100'/o n =
100»/4 n =
101
n =
1011/4

Tezamen f21985 808,60 gem. a ruim lOOV.o pet.

N:!2,:)2;

118110,90
07 112,85
1 835 202,97
927 559,29
3 183 175,91
3 545 065,57
4 400 090,02
3 100 071,735
3 446 243,62
1 388 424,245

f22 077 949,49'

met eene aanschrijving aan de hoofden van gewestelijk

bestuur, waarbij deze zijn uitgenoodigd voortaan bij het

ramen der benoodigde gelden niet meer naauwkeurigkeid
te werk te g a a n , de in hun gewest aanwezige gelden
doelmatig over de landskassen te verdeelen, zich te onthouden van het zenden naar de pakhuizen van groote
sommen voor geruimen tijd in eens. bovenal er tegen te
waken dat de aanvragen der pakhuismeestem te laat worden
gedaan, en verder door het nemen van praktische maatregelen
zooveel mogelijk in voorkomende bezwaren te voorzien.
Hoedanig in het afgeloopen jaar de stand der kassen
was o]) het einde van elke maand k a n , afzonderlijk voor
Java en Madura en voor de buitenbezittingen, blijken uit
het volgende overzigt.

Bankpapier.

Zilveren munt.

Koperen munt.

4216755
594 935

f

f

f

4811690

f
(1)

f

3 832 500

f'

T IJ I) S T 11' P E X.

TOTAAL.

31 Januarij.
f

In de buitenbezittingen

9 058 827
4 242 270

2 520 993

f

140 230

10 39(5 575
4 983 435

f

2 667 223

f

21380 010

N 4*7 202 f

2 505 230

f

14 824 992
4 030 338

13 901097
(1802 259)

29 Februarij.
633 840

In de buitenbezittingen

148 854

3 847 644

f

4 406400

f

12 334 840
(1 527 374)

f

2 654 084

f

19 455 330

f

3 324 501

f

7 023 390

f

2 371152

f

12 719 049
4 740 060

f

17 459109

31 .Maart.

f

3 797 011

148 399

4 119 151

472 510

In di! buitenbezittingen

f

11142 547
(1 041 071)

f

2 519 551

(1) Het ejjfer, hier en bjj de volgende maanden tiisschcn ( ) vermeld, wijst aan hoeveel onder de opgegeven zilveren munt aan pasmunt begrepen is.
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30 April
Op Java en Madurn.

. . .

f

In de buitenbezittingen . .

3 914 480

f

490 760

5 916 67!)

f

3 667 934

f

2 101 820

11932 979
4 303 251

144 557

f

4 40.-) 241) f

9 584 613
(1483241)

f

2 246 377

f

16 236 230

f

3 034 460

f

3 907 871

f

1 694 733

f

8 637 064

31 Mei.
Op Java en Madura. . . .
In de buitenbezittingen

. .

3710419

491 005

f

3 525 465

f

f

3 475 955

f

4 345 227

143 803

7 618 290 f
(1 072 574)

1 838 536

f

12 982 291

f

1534 654

f

8 539 137

30 Junij.
Op Java en Madura. .

. .

In de buitenbezittingen

. .

3 528528
3 944 302

444 325

4 526 251

137 624

f

3 920 280

f

7 472 830
(965 327)

f

1 672 278

f

13 065 388

f

2136115

f

4 058 460

f

1 421 216

f

7 615 791

31 Julij.
Op Java en Madura. . . .
In de buitenbezittingen

. .

365 720

3 586 611

4 087 743

135412

f

2 501 835 f

7 645 071
(970 926)

f

1 556 628

f

11703 534

f

1480115

f

3 781 719

f

1 582 651

f

6 844 485

31 Augustus.
Op Java en Madura. .

401 665

In de buitenbezittingen

3 102 644

3 641 123

136 814

f

1 881 780

f

6 884 363
(911595)

f

1719 465

f

10 485 608

f

1 391 240

f

3 742 899

f

1 531 493

f

6 665 632

30 September.
Op Java en Madura
In de buitenbezittingen

. . .

3 778 605

549 070

f

1 940 310

f

f

1 462 835

f

141 513

4 469 188

7 521 504 f
(1026 211)

1 673 006

f

f

1 825 588

f

11134 820

31 October.
Op Java en Madura. .

512 185

In de buitenbezittingen

4 247 837

142 895

3 544 318

7 536 260
4 199 398

f

1 975 020

f

7 792 155
(831 565)

f

1 968 483

f

11 735 658

f

1 747 840

f

5 044 445

f

1 853 229

f

8 645 514

30 November.
Op Java en Madura
In de buitenbezittingen

. . .

3 726 4.">4

650 465

f

2 398 305

f

8 770 899
(1054429)

143 238

f

1 996 467

4 520 157

f

1

13 165 671

Bijlagen C.

Tweede Kamer, m

2J
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Bankpapier.

T IJ D S T I P P E N.

Zilveren m u n t

Koperen m u n t .

f.

f

TOTAAL.

31 December.
f

1814 310
525 340

»

f

6 552 033

2 10!) 392

3 358 288

2339660

f

9 910 321
(1270 800;

f

10 475 735
3 994 502

110 874

f

2 220 206

f

14 470 237

*

De gelegenheid om sommen boven de f 100 (kosteloos)
over te maken door middel van 'slands kassen (1) werd
aanmerkelijk beperkt. Die wijze van overmaking behoeft,
sedert de gelegenheid om binnenlandsche postwissels te
verkrijgen aanzienlijk uitgebreid werd, niet meer besten
digd te worden ten gerieve van het publiek, en zij is dus
alleen toe te laten daar waar zij strekt tot kostelooze aan
vulling eener k a s , die anders zou moeten worden aange
vuld door verzending van geld op kosten en risico van
het Gouvernement. In verband hiermede werd bij sommige
kassen, die voor den eersten tijd geen behoefte aan aanvul
ling hadden, de afgifte van zoogenaamde gouvernementswissels tijdelijk gestaakt, terwijl daaraan op vele andere
plaatsen voor goed een einde werd gemaakt.
§ 3.

Cousiynatieskhel,

nu.

Veilingen. Een algemeen overzigt betreffende de uit
komsten van den verkoop van gouvernements-producten
hier te lande gedurende 1876, ontleend aan de verant
woordingstukken der Nederlandsche Handelmaatschappij,
wordt aangetroffen in de bijlage EE.
Opgaven nopens elke veiling in het bijzonder vinden
lager eene plaats in hoofdstuk O (zie aldaar de onderdeden :
K o f f i j c u l t u u r en K i n a c u l t u u r in afd. I, zoomede
de § Tinnntijiiiniagen in afd. II).
Weinige maanden geleden (Mei 1877) bestond er aan
leiding om de vraag in overweging te nemen , of, met het
oog op de steeds toenemende productie van tin buiten
Nederlandsen Indie, 'slands belang welligt zou vorderen
dat het sedert 1873 gevolgde stelsel om het Banka-tin
hier te lande bij kleine (tweemaandelijksche) veilingen aan
de markt te brengen , werd verlaten en weder halfjaarlijksche of jaarlijksche veilingen gehouden werden. Na raad
pleging van de Handelmaatschappij kwam de Regering
echter tot de slotsom, dat 'slands belang door zoodanige
verandering weinig zou worden g e b a a t , en d a t , onder de
bestaande omstandigheden, behoud van het tegenwoor
dige stelsel van gouvernements-tinveilingen de voorkeur
verdiende.
. Betrachtingen.
Zoo als in het vorig verslag, op blz. 150.
bereids is medegedeeld, werd in bet laatst van 1875 be
sloten om, te beginnen met 1 Januari] 1876, de inhuur
van scheepsruimte voor het vervoer van Oost-Indische gou
vernements-producten naar Nederland geheel in Indie te
doen plaats nebben. In laatstgenoemd jaar zijn van gouvernementswege door de faktorij der Nederlandsche Handel
maatschappij bevracht 115 zeil— en stoomschepen, tezamen

(1) Voor sommen van f 100 en daarbencden werd deze wijze
van overmaking reeds in 1864 afgeschaft in verband met de invoering
der binnenlandsche postwissels.

voor 33 524 lasten. De bedongen vrachtprijzen blijken uit
de volgende opgaaf.

Aan Aantal
tal
lasten
MVANDFA sche
van 30
pen. pikols.

VltACHT PKK I.ASTï

voor tin.

voorkoffij.

voor
kinabast
en poeder.

Jan. . .

4

526 f 2 0 a f 3 0 f60 a f70

Febr.. .

4

622

25 »

30 65 » 70

.Maart. .

4

639

20 »

30 50»

April . .

o

382

30

Mei. . .

3

373

20 ■

25 55

Junij . .

13

4 395

20 >

30 60»

Julij . .

11

3 491

20 »

30 65» 100 a)

Aug. . .

22

9 447

20

Sept. .

16

4 049

20 »

30 75» 100 a)

Oct. . .

16

4 393

20 •

30 72,50 ii 85

Nor. . .

16

4 091

20 •

30 70 ;ï 85

90 b)

4

1 116

35

67.50

90 b)

115

33 524

Dec.

. .

70

05

90

60» 100 a)

f

90 *)

a) De vracht van f 100 gold meestal verzendingen met stoom•chepea. In September moest echter voor liet transport van eene
lading kol'lij van Mcnado per zeilschip f 100 worden betaald.
Ii) Deze vracht is uitsluitend besteed voor vervoer per stoomschip.
Aan deze opgaaf sluit zich aan het volgende overzigt
(ontleend aan berigten van de Handelmaatschappij tot
6 Augustus jl.) betredende de in Indie gecharterde scheeps
ruimte na 31 December 1876.
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Schepen reeds geheel of gedeeltelijk gecharterd,
maar waarvan (tijdens de opgaaf) de belading
onderhanden of nog niet begonnen was. (d)

Schepen waarvan (tijdens do opgaaf) de belading
reeds was afgeloopen.
Aan-

Tin.

Koffij.

Kinabast en poeder,

tal

Koffij.

Aiin-

tal

sche-

Pikols.

pen.

Vracht
per
last.

Pikoli.

Colli's
Vracht
Vracht
per
per
en
last. kilogrammen,
last.

sche-

Pikols.

pen.

Vracht
per
last.

Stoomschepen. (o)

G200
i
6 21 075
»
2
30)

i

4

1

»
»
•

3

i

2

Kinabast
en poeder.

Tin.

f 80,00
85,00

»
»
»
»
>
»

»
»

f 22,50

9 540

25,00

11 395"

30,00

5 000

35,00

4 000

40,00

•

•

1
■ te

Sa °

> 8.

Stoomschepen. (e)

»
>

11250

Pikols

Vracht
per
last.

8 000

(ƒ)

»

»

>

»

800 f 22,50

»
1

Zeilschepen, (y)

307 colli's.
f 90,00
2| 0 4 2 9 " K . G .

2

28 000

f 65,00

2

23 000

67,50

1

(*)

1

14500

»

»

1

•

•

70,00

»

>

i

72,50

»

>

»

6 000 (i) 85,00

>

■

•

'

Zeilschepen, (c)

23 500

f 60,00

3 22 700

62,50

1

12 920

64,47

»
»

1

7100

64,96

7>

2

16 000

65,00

»

9

69 456

67,50

t

2

26719"

72,50

7>

»
»
»
»
»
»
»

1

13 950

75,00

»

»

38332

f 16,12

a

1

»
»

»

1

1
2

38 000

(ƒ)

»

»

>

4

(*)

(ƒ)

»

1

»

1

•

»

1

T>

»

600 f 18,12* »
1000

20,00

I

»
»
»
9
20,00
2150
2 200
(/)
6
(o) Van de hicrbedoelde 12 stoomschepen waren er 3 waarin schcepsruimte werd ingehuurd voor den overvoer van koffij , tin enkinabast, 5 voor koffij en tin en 4 enkel voor tin.
(*) Hiervan 1 stoomschip onder vreemde (Engelsehe) vlag, beladen met 4000 pikols tin.
(c) Van de hicrbedoelde 25 zeilschepen waren er 4 waarin schcepsruimte werd ingehuurd voor den overvoer van koffij en tin te
zamen , 18 enkel voor koffij en 3 enkel voor tin.
(rf) De juiste hoeveelheid der ingenomen gouveroementsproducten kan eerst later Worden opgegeven , daar het meermalen gebeurt
dat, na de sluiting van het charter, in de zamenstelling der ladingen nog verandering moet worden gemaakt.
(e) De opgaaf betreft 2 stoomschepen (1 waarin koffij en 1 waarin tin zou worden geladen).
(f)
(j)
zamen
(h)

Niet opgegeven.
Van de hicrbedoelde 13 zeilschepen waren er 5 waarin schcepsruimte werd ingehuurd voor den overvoer van koffij en tin te
en 8 enkel voor koffij.
Ingehuurd voor de geheele schcepsruimte; hoeveelheid niet opgegeven.

(i) Vracht van Mcnado en Belang.
In het afgeloopen jaar moest weder, wilde men den
geregelden afscheep van den aanzienlijken gouvernementskoffijoogst verzekeren, in vele gevallen het stelsel van
gedeeltelijk»; belading worden losgelaten. Aanbiedingen
van scheepsruimte voor 260 last koffij (het maximum voor
gedeeltelijke belading) werden steeds schaarscher, op grond
van de moeijelijkheid voor de reederijen om voor de overige
ruimte eene genoegzaam winstgevende lading naar Nederland te vinden. Ue oorzaak hiervan was gelegen in het
reeds vroeger vermelde feit (zie het verslag van 1875,
bladz. 150), dat het voornaamste particuliere uitvoerartikel, de suiker, slechts bij uitzondering nog regtstreeks naar Nederland werd verscheept, daar de meeste
fabriekanten , om zoo lang mogelijk vrij te zijn in het

bepalen der eindbestemming van het product, meer en
meer de voorkeur gaven aan eene verscheping » naarj het
Kanaal om orders."
Was reeds in 't laatst van 1874, toen zich de invloed
van deze wijze van handelen op de gouvernements-bevrachtingen begon te openbaren, voorwaardelijk magtiging
verleend om ook bij afschepingen aan Java's noordkust (1)
de inhuur tot de geheele scheepsruimte uit te strekken ,
in die gevallen namelijk dat de kosten van assurantie der
meerdere lading door den lageren vrachtprijs zouden wor(1) Aan de zuidkust was, wegens de weinige kans om bijlading
te verkrijgen, reeds vroeger de inhuur van volle scheepsruimtetoegestaan.
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<len opgewogen, thans bleek het raadzaam o n aan deze
laatste voorwaarde niet langer vast te houden. Sedert Sep
tember 187(i werd daarom vergund om ter noordkust van
Java volle ladingen te bevrachten, ook dan wanneer de
assurantiepremie over het excedent hoven de260 lasten meer
bedroeg dan bet m e h t v e n o h i ] tuncben geheeleen gedeelte
lijke belading. Die vergunning, aanvankelijk slechts ver
leend voor den afscheep van koflij uit den oogst van 187(5, is in
Julij jl. ook van toepassing verklaard op den koffijoogst van
dit jaar. Daartoe is overgegaan, omdat toen, volgens telegraliscli berigt van de faktorij der Handelmaatschappij, ter
noordkust van Java 150000 pikols (5000 lasten) gouvernementskoflij ter verzending ge ree d lagen, en slechts5 schepen,
te zainen metende 3000 lasten, aldaar op charter wachtten.
Ten einde het vertrek van hare stoomschepen uit Indie
op vaste tijdstippen te kunnen bepalen , verzocht de stoomvnurtmautschappij «Nederland" in November 187(5 haar
eene retourvracht te verzekeren van 4420 lasten 'sjaars
(berekend op 17 reizen a 2(50 lasten per reis), met be
voegdheid oni deze hoeveelheid in te nemen bij partijen
van 2(50 iï (iOO lasten, onder korting van f 5 per last op
de vracht van het excedent boven 260 lasten. De over
weging van dit verzoek heeft geleid tot eene overeenkomst
met die maatschappij, dd. 19/17 April 1877 , waarbij o. a.:
1°. aan hare in den maildienst varende (1ste klasse)
stooinschepen (verg. bladz. 107 en 154) voor elke reis
gemiddeld eene retourlading wordt verzekerd van 260
lasten gouvernementsproducten, uitmakende voor 17 reizen ,
gedurende den loop van een jaar te volbrengen , eene
gezamenlijke hoeveelheid van 4420 lasten, waartegenover
de Maatschappij de verpligting heeft aanvaard om vaste
vertrekdagen uit Batavia voor de genoemde stoomschepen
te bepalen met geregelde tusschenpoozeu van drie weken
(art. 1);
2°. aan de Maatschappij wordt toegestaan in één schip
eene grootere lading in te nemen dan 260 lasten, mits niet
te boven gaande 600 lasten, en binnen de grenzen van
eene vooraf te maken verdeeling in vier driemaandelijksche ,
des noods ongelijke, deelen (art. 2);
3'. de Regering zich het regt voorbehoudt om de g e 
zamenlijke hoeveelheid tier ladingen in één jaar voor V4
gedeelte uit tin te doen bestaan (art. 3);
4°. ten opzigte van den vrachtprijs is bepaald, dat
deze zich regelt naar de stoomvracht van den d a g , met
een maximum van f 105 per last voor koffij en kina en
van f 40 per last voor tin, en eene vermindering van de
vracht van koffij en kina met 5 pet. voor het aantal lasten
van 261 tot en met 400, en met 10 pet. voor het aantal
lasten van 401 tot en met 600 (art, 4) (1).
Deze overeenkomst is aangegaan voor den tijd van één
j a a r , aanvangende 1 Mei 1877, en w o r d t , zoolang het met
de maatschappij » Nederland" gesloten postcontract van
kracht blijft, gerekend telkens voor een gelijk tijdvak te
worden voortgezet, tenzij eene der partijen zich minstens
drie maanden vóór den vervaldag schriftelijk tegen de
voortzetting verklare.
Door de besproken overeenkomst wordt niet te kort ge
daan aan de met 1 Januarij 1875 (zie het verslag van dat
j a a r , hladz. 150) in werking getreden algemeene voorwaar
den voor het vervoer van gouvernementsproducten per
stoomschip. Elk niet in den maildienst varend 1* klasse
stoomschip onder Nederlandsche vlag zal derhalve, even
als vroeger, in aanmerking kunnen komen voor eene gouvernements retourbevrachting met 200 last tegen de stoom
vracht van den d a g , mits niet hooger dan f 105 per last.
Wel zal dientengevolge de hoeveelheid van 4800 last
gouvernements-producten per jaar, indertijd aangenomen
als het maximum dat aan de stoomvaart kan worden toe(1) Bij liet vroegere (met 81 December 1874 afgeloopen) con
tract met de maatschappij „ Nederland ", waarbij haar eene retour
lading van 4800 lasten 'sjaars was verzekerd (600 of 480 lasten
voor elke der 8 a 10 destjjds geraamde thuisreizen per jaar) , was
als maatstaf voor de vrachtbepaling aangenomen, dat zou worden
te goed gedaan f 22,50 boven de gemiddelde zeilvracht, gedurende
het afgeloopen kalenderjaar door de Regering betaald. Echter was
bepaald dat de stoomvracht niet minder dan f 97,50 per last zou
bedragen en dat het tin tegen '/4 van de voor andere gouvernements
producten te betalen vracht zou worden overgevoerd. Naar den
bedoelden maatstaf heeft de Stoomvaartmaatscliappü over de vier
contractsjaren 1871 t/m
1874 als vracht (voor koftij) achtereenvol
gens genoten f O^O1/,,,, 1 99,76, f 107,55 en f 105,92 per laat.
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bedeeld, eenigszins overschreden worden, maar hiertegen
scheen voor'shands geen bezwaar te bestaan, zoolang het
aantal der bedoelde stoomschepen geen noemenswaardige
uitbreiding erlangde.
Do reeds in 't vorig verslag (bladz. 150) vermelde miigt i g i n g , om den aangenomen normalen vrachtprijs voor tin
('/« van dien voor andere gouvernementsproducten) zoowel
voor zeil- als voor stoomschepen te overschrijden, telkens
wanneer dit noodig bleek om vertraging in de afscheping
te voorkomen, bleef gehandhaafd, (lm voldoende aanbie
dingen voor den overvoer van dat metaal te vinden, is er
in .Mei jl. in toegestemd, dut ook voor de stooinschepen
buiten den maildienst varende eene tinvrucht van hoog
stens f 40 per lust worde besteed. Deze verhoogde vracht
(zoo als struks gezegd, ook bij de overeenkomst met de
maatschappij » Nederland" als maximum aangenomen,)
mag echter alleen worden toegestaan, wanneer anders geen
■cheepsruimte te bekomen is.
Assurantie.
Blijkens vorige verslagen wordt van de
in zeilschepen overgevoerde gouvernements-producten op
elke lading onverzekerd gelaten f500 000, vertegenwoor
digende ongeveer de wanrde van 260 lust aan koffij of
aan koffij en tin te zamen (2), en bedraagt de eigen risico
op de gouvernementsladingen in stoomschepen f 600 000.
Sedert nu , zooals hooger is gezegd , het stelsel van gedeel
telijke belading van zeilschepen grootendeels is moeten
worden losgeluten, valt op onderscheidene ladingen in
koopvaarders een min of meer belangrijk excedent tegen
zeegevaar te verzekeren. Ladingen in stoomschepen over
schreden , sedert de regeling van 1875 hierboven bedoeld,
nimmer de grens der gouvernements-risico. In het vervolg
kan dit nu mogelijk worden voor de in den maildienst
varende stoomschepen. Er is echter geen aanleiding gevon
den om, met het oog op het straks besproken contract
met de maatschappij «Nederland", in de aangenomen
limite van f 600000 verandering te brengen.
In het vorig verslag is aangeteekend dat er, van de in
1875/70 (6 September 1875 — 4 September 1876) g e c h a r 
terde gouvernementsladingen in zeilschepen , 24 , voor een
gezamenlijk excedent van f 10478000 , tegen zeegevaar
verzekerd werden. Blijkens nadere opgaven bedroeg de
geassureerde waarde echter f 10 828 000. Sedert het lautstgenoemd tijdstip werden, volgens de tot 24 Augustus jl.
van de Handelmaatschappij ingekomen opgaven, op g o u 
vernementsproducten , in zeilschepen herwaarts overge
voerd , assurantiën gesloten voor een gezamenlijk bedrug vun
f 1 6 3 1 5 000, verdeeld over 31 bodems. De premie vun ussuruntie heeft bedragen : voor koffij 2 1 6 /], pet. voor alle gevaar
(bij overvoer van Menado 37/,« pet.) en voor tin 1'/ M pet.
Het b e l a n g , dut voor de Regering gelegen is in de i n 
standhouding eener onafhankelijke Nederlandsche exper
tise , voorul met het oog op het aanzienlijk bedrag dat bij
den overvoer vun gouvernementsproducten onverzekerd
wordt gelaten, heeft er toe geleid om de bijdrage, welke
sedert jaren ten laste der op den productenverkoop val
lende algemeene, zoogenaamde onsplitshare onkosten w'ordt
te goed gedaan aan de commissie uit de Nederlandsche
vereeniging van assuradeuren te Amsterdam , te rekenen
van 1 Jan uu rij 1877, te verhoogen van f 3000 tot f 6000
'sjaars. Zonder eene zoodanige evenredige vermeerdering
van het gouvernements-aandeel in de kosten , dreigde de
expertise der vereeniging te niet te gnun.
§ 4.

Andere bronnen van
A.

inkomst.

Verpachte middelen.

Opium pacht
1°.

Java en Madura.

Pachtreyd'uu/.
Het reglement op de opiuinpacht (Indisch Staulsbiad 1874, n°. 228) werd op twee punten
gewijzigd. Vooreerst werd, ten einde ook voor het publiek
alle aanleiding tot misverstand weg te nemen omtrent de
gevallen, waarin het bezit "enz. van ruwe of bereide opium
strafbaar is , voor art. 18 van het pachtreglement, welke
ft (2) Ouder de werking van het stelsel van gedeeltelijke bevrach
ting was dit, zooals op bladz. 164 reeds is herinnerd, het maximum
dat in één zeilschip mogt worden afgescheept.

164

[••

2.]

Koloniaal verslag van 1877.
bepalirg reeds blijkens 't vorig1 verslag (bladz. 150) tot
twijfi■.. l>nd aanleiding gegeven, eenc nieuwe verduidelijkte
redaetie vastgesteld {Indisch Staatsblad 187(5, n°.214). En
in de tweede piaats werden, door wijziging vau art. 23 van

het reglement, tegen tonunjge opium-overtrodingen Ugtere
straffen bedreigd , ojxlat ze door dan politieregter, en dus
■poediger,

konden. worden afgedaan

(Indisch

Staatsblad

1877, n . 24). Men meende dat eene dadelijke beregting,
die bij de Landraden niet kan plaats hebben, krachtiger
zou bijdragen tot beteugeling van den sluikhandel dan
liet behoud eener zware straf, en achtte de wijziging ook
noodig niet het oog oj> bet Koninklijk besluit van 12 No
vember 187"), n°. 13 {Indisch Staatsblad 187(i, n°. 2 5 ;
▼erg. vorig verslag , bladz. 04), waarbij de bwvoegdbeid tot

voorloopige inhechtenisneming binnen engere grenzen li
teruggebragt. Intutacben werd gewaarschuwd tegen eene
te angstvallige toepassing van bet bij genoemd Koninklijk

besluit aangenomen beginsel, dat de verdachte op vrije

voeten behoort te blijven, tenzij gewigtige grond bestaat
voor bet vermoeden dat hij zich door de vlugt aan straf
vervolging zal onttrekken. Aan de residenten werd te
kennen gegeven dat, naar bet inzien der Begering, een
verdachte ter zake van overtreding der bepalingen op de
opiuinpacbt in voorloopige hechtenis behoorde te worden
gesteld, wanneer hij bijv. niet kon wijzen op een wel ge
vestigd middel van bestaan.
Eindelijk valt nog te vermelden dat in Julij 1877 (Indisch Staatsblad n°. 13.')), na-t aanvulling der te dier zake
in 1872 en 1873 voor de havens van Batavia, Samarang,
Soerabaija en 1'ndang uitgevaardigde bepalingen (verg. het
verslag van 1874, bladz. 149), th'\\ resident van Cberibon
de bevoegdheid is verleend om aan schepen die in ge
noemde havens ten handel mogen komen, al hebben zij
opium aan boord, gelijke vergunning te geven ten opzigte
van de haven van Überibon.
Vit knuisten der verpachtingen en voorbereiding der nieuwe
verpachtingen, In 1N70 had slechts ééne verpachting plaats,
namelijk (lic in Soerakarta, waarvan reeds in 't vorig ver
slag, bladz. 153, melding werd gemaakt.
Ter voorbereiding van de nieuwe verpachting die in dit
jaar voor alle gewesten moet worden gehouden, zijn dooi
den directeur van financiën in April jl. eenige vragen
gerigt aan de hoofden van gewestelijk bestuur, in het
bijzonder omtrent het maximum van de aan de pachters
te verstrekken hoeveelheid opium, het getal kitten, en
den pachtteruujn. Tot toelichting van de strekking deivragen omtrent de twee eerstgenoemde punten werd op
nieuw gewezen op de noodzakelijkheid om rekening te
houden met de behoefte, en om te voorkomen dat door te
geringe verstrekking de verboden invoer worde bevorderd.
Ook werd in herinnering gebragt dat de regeling e r n a a r
liehoort te streven dat de pachter zijn voordeel liever
zoeke in het debiteeren van minder opium tegen hooge
prijzen, dan in groot debiet tegen lage prijzen. Voorts
werd gewezen op de wenschelijkheid, dat bet getal ver
koopplaateen, zonder zóó groot te zijn dat bet gebruik
van opium worde aangewakkerd, aan de behoefte voldoe
in die mate, dat de verkoop van gesmokkelde opium niet
worde in de hand gewerkt door gemis aan de noodige
wettige verkoopplantsen.
In bijlage FF wordt eene in bijzonderheden uitgewerkte
raming aangetroffen van de inkomsten, in 1877 door den
Staat aan het opium-monopolie te ontleenen. De daarin
ter vergelijking opgenomen cijfers van 1870 verschillen
eenigszins van die in 't vorig verslag vermeld , ten gevolge
van nadere wijzigingen in de verhouding tusscben de te

verstrekken hoeveelheden Levanteche en Bengaalache opium.

De opbrengst voor 1877 kan worden geraamd op
f 12134040 (1). d. i. f 4 3 1 4 2 0 meer dan voor 1870. Deze
(1) Hierby is gerekend op liet voortduren eener in lYbrnarij 1877
tot wederopzeggens toegestane wijziging in de verstrekking aan den
pachter van het perceel liatavia-lSantnm-Krawang, welke wijziging
een voordeel van t' 2640 oplevert. Wat Soerakarta betreft, is voorts
weder gerekend, even als ook voor 1876, op den oorspronkeljjken
pachtschat voor elk der jaren 1875 t/m 1877, omdat de pachter',
wiens contract in het eerste semester 1876 wegens wanbetaling in
regtcn ontbonden werd verklaard (verg. vorig verslag, bladz. 153),
veroordeeld is tot vergoeding van kosten, schaden en interessen,
waaronder begrepen is het verschil tusschen den door hem aan
genomen pachtprijs en den tegenwoordigcn. Het bedrag der vergoeding
is nog niet door den regter vastgesteld.

[Nederl. (Oost-) Indie.]
boogare raming i s , behalve van wijzigingen als zoo even
bedoeld , een gevolg van de lagere inkoopprijzen van de
Levantaohe opium in het begin van 1877, waardoor de
Vermoedelijke winst op de verstrekking van die soort voor
1N77 kan worden gesteld op f 12,50 per katti tegen f 0,50

in 1870. Voorde Bengaalsone opium Meef de winst f 14,50
per katti bedragen.

Verstrekkingen, in het afgeloopen jaar (verg. de reeds
aangehaalde bijlage) zijn aan de pachters uit 'slands pak
huizen verstrekt ruim 84999 katti's Levanteche en ruim
85 782 katti's Bengaalsehc opium , te zauieii ruim 150081
katti's of 11079 katti's minder dan de toegestane maxima.
In 0 van de 20 paehtperceolen werd minder dan het
maximum genomen, namelijk in het pachtpercccl Hatavia-

Bantam-Krawang en in de residentien Soerabaija, Pasoeroean, Probolinggo, Bezoeki, Banjoewangi, Soerakarta,
Kediri (verg. bladz. 107) en Madura.
In Indie werden in 1870 ontvangen 041 kisten Levant■che o p i u m , regtstreeks door de Begering aangeschrft
tegen gemiddeld f 1745,2!), en i)00 kisten Ilengaalsche
opium, door de faktorij der Noderlandsche Handelmaat
schappij aangevoerd, gemiddeld tegen f 1552,12 per kist.
In de bedongen verhouding tusschen de te verstrekken

hoeveelheden Levanteche en Bengaalache opium werden in
1870 en 1877, op verzoek der pachters, tot wederopzeg
gens eenige wijzigingen toegestaan , die in het voordeel van
den lande waren : zij betroffen in 1870 de pachtperceelen
Banjoemas, Samarang, nagelen en Kembang, in 1877de
pacht perceel en Kadoc en liatavia-Haiitain-Krawang. Ten
gevolge daarvan werden aan Ueiigaalsche opium in 1870
8030, en in 1877 2520 katti's meer toegestaan dan a a n 
vankelijk was bepaald, niet gelijke vermindering der ver
strekking van Levanteche opium (2).
De in 1875 bij wijze van proef aangekochte Perzische
opium werd (buiten de gewone verstrekking) aan ver
schillende pachters (ook ter Sumatra's Westkust) tegen
inkoopsprijs gedebiteerd, ten einde het oordeel der ver
bruikers over die soort te leeren kennen. Omtrent de be
vinding zijn nog geen voldoende berigten ontvangen.
Het sedert 1872 aanhangig proces tusschen de Indische
Regering en den gewezen opiumpachter van Soerabaija
LIM KI:K SOBN, betreffende de door dezen geëischte scha
devergoeding voor eene vertraging van twee dagen in de
levering van 200 katti's Bengaalache opium, is thans af
geloopen. Het vorig verslag, bladz. 1 5 1 , eindigde met de
mededeeling, d a t , na de schorsing van den verkoop van
het door L I M KKE SOKN in beslag genomen gouvernenieiits-tin, bet geding over de geldigheid van het beslag
aanhangig werd gemaakt. Ook over de middelen van ver
zet is in dat verslag reeds het noodige gezegd. De raad
van justitie te Soerabaija oordeelde die middelen ongegrond
(vonnis van 27 September 1870; Indisch Weekblad van het
liegt n". 704), doch verklaarde het beslag nietig op den
subsidiair aangevoerden g r o n d , dat het herhaald bevel tot
betaling, volgens art. 444, alm. 2 , van het reglement op
de burgerlijke rogtsvordering vereischt bij bet cxploit van
beslag, niet aan den directeur van financiën, maar aan
den algemeenen pakhuismeester, bewaarder van het in
beslag genomen tin , was gedaan. Het Hooggeregtshof
daarentegen oordeelde in hooger beroep (arrest van 2 2 F e 
bruari! 1877; Indisch Weekblad van het liegt n°. 715), dat
zoowel de middelen ten principale als het subsidiaire! mid
del ongegrond waren. Het beslag werd gehandhaafd en
de voortzetting der executie bevolen. De laatste poging
om de verpligting tot betaling af te weren, was dus mis
lukt. Om den voortgang der executie te stuiten, was het
van belang de betaling spoedig te doen plaats hebl>en.
Zij volgde weinige dagen, later (te gelijk ook do opheffing
van bet beslag op het gouvernements-tin), nadat vooraf
bij ordonnancie van 20 Februarij 1877 (Indisch Staatsblad
n". 44), ter bestrijding der uitgaaf (f 142348,'JO5), een
crediet boven de begrooting geopend was (zie bladz. 159).
Als

naar

gewoonte volgt hier eene berekening van

(2) De in 't vorig verslag bedoelde wijziging'" de verstrekkingen
aan den pachter van Samarang gedarendc 1875 werd niet tot
wederopzeggens toe, maar slechts voor 2 malen, telkens b{j eene
afzonderlijke beschikking, toegestaan.
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hetgeen de opium (tot de volle hoeveelheid genomen) den i prijzen waarvoor In de twee laatst verloopen jaren de opium
pachten in het jongst verstreken en in bet loopende jaar gemiddeld door ban gesleten la in bet groot en in het klein,
beeft gekost of (al koeten per katti, zoomeae van de
Bedrag van
Maxima
van
verstrekking

(ruwa opium

GEWESTEN.

in kul lis)

van den prijs
der

opium

in elk iler jaren IK7I1
cii 1877.

Bantam.
Batavia.
Krü wang
Cberibon
Tagal .
Pekalongan
Samarang.
Japara . .
Bembang .
Soerabaija .
Pasoeroean.
Probolinggo
Bezoeki. .
Banjoewangi
Banjoemaa.
Bagelen
Kadoe . .
Djokjokarta
Soerakarta.
Madioen
Kediri . .
Madura. .
Totaal
(a)

WülllH'lT

Ie gebeele

iiuiMiiuim- boeveel den
Gremiddelde
Jjaehtsehat
lu'M genomen wordt, verkoopprijs
/."luier
komt 'Ie o plilln aan
in INTii per
Itijberekening pachtfchAtén inkoop* H ilmil bereide

7,0,
7 200 . f 780 000
480
2 400
199200
402 240
6000
450 120
6000
24 000 1 259 400
9 000
217 200
15 000
504 000
21 600
792 000
6 000
348 000
157 200
3000
1 200
102600
18 720
360
204 000
3 ÜOO
3 000
228000
5 400
420 000
540 000
6 000
12 000
083 400
12 000
702 000
12 000 1 242000
4 200
131 160
101 160 f 9 027 240 -

prijs (dese laatita
ojiiinn .
a f :io per katti)
ongeveer
den pacnl er in elk gelijkgtaaiide
derjeren in 7(i en 1X77
met
te Ntaaii op ,1e
I kalti
ruwe opium.
navolgt! de soin
MT b atti.

f

140,00
140,10
144.00
84,00
92.00
115.56
82.52
60,32
74,08
90.00
168,00
99.44
94.70
(«)
i()0,00
128,00
104,00
230.00
90,96
142.00
173,84
98,88

122,85 •
113,00
112,04
100,02
82,47 •
54.13
«3,00
00,07
88,00
82,40
115,50
82.00
103,33
100,00
107,78
120,00
111,95
90,00
133,50
61,23

Gemiddelde verkoopprijzen van bereide opium

(1 tliail bereide =

± thnils ruwe opium).

1870.

1875.
Per thail

Per malta

C/ie kulti).

(Vioo thail).

20,16'
20,16 s
21,37
11.38
15,70*
12,33
10,1)0
9,69
8,06
11,17'
20,85
13.00
12,25
(a)
12,00
18,00
13,00
20.33
9,25
17.33
21,06
12.90

0.3')

0,30
0,29»
o,ir,
0,15
0,15
0,12
0,13'
0,11'
0,15'
0,20»
0,10
0,22 5
0,20
0.23
0,22
0,25
0,24s
0,12
0,18
0,19
0,13

1'ortlinil
C/i» kntti).

17,50
17,52
18,01)
10,50
11,50
14.44 *
10,31
8.29
9,26
12,00
21,00
12,43
11,84'
(a)
13,25
10,00
13.00
29.50
12,12
17,75
21,73
12,30

1'er natte
C/lnO tllïtïl)-

0,31
0,31
0,32
0,15'
0,10
0,15
0,12'
0.12
0,13
0,14
0,21
0,15
0,22'
0,20
0,23 h
0.25
0,25
0.37'
0.15
0,22'
0,22 •
0,13'

In dit gewest is de opium in 1875 en 1876 in peene grootere hoeveelheid dan van •/< thail verkocht.

Aaiiziïivi'rinrj dtr pachlpetiniipn.
In 1876 was aan
pachtschat over December 1875 tot November 1876 in te
vorderen f 9 938 960. In dat jaar werd aan pachtschat, en
aan boete wegens te late betaling , ontvangen — de be
taalde achterstand over vroegere jaren daar tnder begrepen —
f 10 352 230,63', tegen f 10459870,31' in 1875(1). Onder
eerstgenoemde som is om Ie reeds hierboven (bladz. 166 ,
noot 1) vernielde reden voor Soerakarta gerekend op den oor
spronkelijk voor de jaren 1875 t/m 1877 geboden pachtschat,
die f 2 8 940 'amaands meer bedraagt dan bij de tweede
verpachting (voor het tijdvak 1 Augustus 1876 t / m 31 De
cember 1877) verkregen werd. Iutusachen zijn de vorige
pachter en zijne borgen Ui gijzeling gesteld tot verhaal
van achterstalligen pachtschat en koopprijs van opium over
1875. Verzoeken om uit de gijzeling te worden ontslagen
tegen belofte van kleine maandelijksche betalingen zijn
afgewezen. De nieuwe pachter van Soerakarta betaalt
geregeld. In Samarang ontstond in het begin van 1876
een achterstand van één maand, tot zekerheid van welks
afdoening de pachter .'ene overgehouden hoeveelheid opium
aanbood. Thans beeft de betaling geregeld plaats. Ben
der borgen heeft verzocht te mogen treden in plaats
van den pachter, wiens aandeel is uitgekocht. Een kleine
achterstand ontstond na het overlijden van den pachter
van Banjoemaa, maar werd sedert aangezuiverd. 1 )c ii:i-.-liter van Kediri had in den aanvang met vele moeijelnkheden te strijden , daar hij , ter verkrijging van de opiumpacht gedurende den loopenden termijn (1875 t/m (877),
zich in concurrentie had gewaagd met de m a g t i g e k o n g s i ,
die sedert jaren de pacht in bandeu had gehad, iiij moest
dientengevolge de exploitatie der pacht met minder ver
trouwd personeel beginnen. Niettegenstaande deze moeijeUjkheden en de minder gunstige tijdsomstandigheden ge
durende 1875, waarop reeds in het vorig verslag (bladz.
153) in algemeenen zin gewezen werd, en die zich in
Kediri nou: in het begin van 1876 delen gevoelen, werd

de bedongen pachtschat (welke f 4 0 0 800 'sjaara hooier
was dan die vau 1874) volledig betaald. Om aan zijne
verpligtingen tegenover bet Gouvernement te beter to
kunnen voldoen , bad de pachter zelfs drie maanden lang
geen opium genomen, en zich daardoor g u n s t i g onder
scheiden van andere pachters, die het toegestaan maximum
namen, ook al waren zij niet bij magte die hoeveelheid
te betalen. Ten einde te voorkomen dat de pachter dien'
tengevolge in latere maanden niet over genoeg opium
mogt kunnen beschikken. hetgeen den sluikhandel zou
bevorderen, is h e m , met afwijking van de bepaling,
dat verrekening n u t verstrekkingen beneden het m a x i 
mum in vorige maanden niet mag plaats hebben {Iiiditch Staatsblad 1874, n°. 229, art, 7 ) , toegestaan om
gedurende de nog- overblijven ie maanden van zijn paobtterrrüju de over drie maanden niet aangevraagde opium
alsnog te ontvangen, telkenmale tot zoodanige boeveel
heid als door den resident noodig of wenschelijk zou
worden geoordeeld.
De in der tijd tot de residenten gerigte aanbeveling,
om bij den minsten achterstand dadelijk geregtelijke maat
regelen voor de invordering' te nemen, werd stipt opge
volgd, en dez ■ gestrengheid had ten gevolge dat over het
algemeen geregeld werd betaald.
Wat de vroeger vermelde schikkingen betreft omtrent
de vau schuld uit de pacht
de aanzuivering aan den
over 1870 en 1871 (zie laatstelijk bet verslag van 1875,
bladz. 155), in de nakoming daarvan werd ook nu nog
moeyelijkhetd ondervonden. Van regeringswege zouden
daarom maat regelen worden g'nomen tot geregtelijke in
vordering, zoo noodig en mogelijk door toepassing van
lijfsdwang op de gewezen pachters en hunne borgen (zoo
wel op de borgen voor de pacht als op de personen die
zich borg halden gesteld voor de nakoming van de laatst
getroffen schikking betreffende de afbetaling in m a a n d e 
lijksche termijnen).

(1) In "t vorig verslag (bladz. 153) werd hiervoor opgegeven
I' 10 G(>2 •27G,:>15, maar hierbij wasten onregte ook gerakend op de
inkomsten die het Gouvernement uit de opiumpacht op liali trok
(verg. ook bladz. 78/7'J van dat verslag).

Sluikliaiidt'l.
Met goed gevolg werd weder in 1876 tegen
len sluikhandel opgetreden, gelijk ook uit het volgend
tweejarig overzigt valt af te leiden
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GEWESTEN.

Getal aanhalingen.
Ruwe
opium.

Bereide
opium.

. .

Tagal
Pekalongan
(e)
(d)

Totaal

.

.

.

Thails.

Tji's.

Matta's.

6

37
291
33
1
258
7
457
1932
607
4131
879
94
35
(#)
758
»
o
3
19
25
214
35
713
59

»
15
8
»
1
10
13
10
3
8
11
11
1
8
12
9
1
2
»
11
8
10
7

9
6
•
9
9
5
3
7
5
»
o
9
6
9
7
2
»

8
5
*
7
6
6
8
37,
>
»
8
2
3
2
8

»
32
213
»
3
4

24
3
6
15
60
37
(e) 456
(d)
23
81
236
77
43
38
6
9
17
49
56
477
131
701
78

i

3
9
»
9
6

•
2
4
>
5
2

307

2336

2629

(/) 10 600

(/) 11

(f) 6

(f) 9

»
»
»
»
>
24
13
16
»
»
1
»
»
*
B

Djokjokarta

Katti's.

8
1

Cherihon

Totaal.

23
3
6
IS
60
37
433
23
5
6
7
2
38
6
9
17
49
24
264
131
698
74

»

Preonger regentschappen

Aangehaalde hoeveelhoden (J).

(e)
(d)

Aangehaalde hoeveelheden (b).

Getal aanhalingen.
Ruwe
opium.

Bereide
opium.

T>

»

1
>
»
•
49
44
29
»
»
1
2

ov,
9

8

667
71
•
2
911

3235

1

»
y>

(</)

(c)

12
43
16
515
195
237
528
57
67
72
7
8
9
39
(ff)
63
233
116
843
87

1

45

»
73
7

»
73
7

t

(c)

Totaal.

W

(?)

Katti's.

12
43
16
564
239
266
528
57
68
74
7
8
9
39
90
900
187
843
89
4127

(A) 9263

Waar bereide opium is aangehaald, is de hoeveelheid herleid tot ruwe.

(r)

Eene aanhaling h;\il plaats, waarbij te gelijk Bet ruwe ook bereide opium werd in beslag genomen.

(</) Er hebben 23 aanhalingen plaats gehad en daaronder 13 waarbij t° geluk

me

t ruwe ook bereide opium is in beslag genomen.

(c)

Hieronder eene aanhaling van 700 katti's (7 pikols), welke later, ingevolge regterlijke uitspraak, aan de vervoerders zijn teruggegeven (verg. vorig verslag, bladz. 1541.

(f)

Van deze hoeveelheden werden in ruwen staat aangehaald 1700 katti's, 9 thails, 5 tji's en 21/» matta's.

('/) Van de 90 aanhalingen hadden er 18 plaats, waarbij te gelijk met ruwe ook bereide opium werd in beslag genomen.
(/i) Van deze hoeveelheden werden in ruwen staat aangehaald 2000 katti's, I thails, 5 tji's en 3y ; matta's.

•
16
10
11
10
3
11
12
»
10
5
4
14
»
9
3
14
15
14
40
4
15
12

»

(A)

(n) Sommige cijfers van het vorig verslag zjjii verbeterd.
(i)

Tji's.

t

276
»
1
38
17
2
459
3 977
3 091
300
117
32
69
1
10
1
10
39
339
21
371
77

8

Thails.

3

0

o
3
7
1
o
3
9
1
9
7
0

8
7
9
1
1
2
»
9
0
0

(A) 5

Matta's.

3>

2
1

»
4
6
4
0

1
2
4
■
6
1
5
8
3
"'/s
9
1
7
8
3
(A) 6'/,
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Koloniaal venlsg van IS77.
De toeleg van pachten van vorige jaren, om door sluikbandel bonne opvolgen zooveel mogelijk te benadeelen,
ondervond op den duur meer beswaar, daar de tegenwoordige pachters langzamerhand diegenen onder bun ondergeschikt personeel , die verdubt konden worden met
de sluikers te heulen, leerden kennen en door andere meer
vertrouwbare personen konden vervangen (zoo o. n. in

Bamarang, Soerakartaen Kediri). Ook komen de pachters,
naarmate zij langer de pacht drijven, heter op de hoogte
van de verbruikers van opium en van de wegen van den
sluikhandel, terwijl zij ook middelen hebben kunnen bera-

iin-ii om den sluikhandel sooveel mogelijk te bemoeyehjken.
De regeringsmaatregelen, genomen ter bestrijding van

het k w a a d , werkten gunstig. Er i s , volgens de Indische berigten , geenerlei reden om aan te nemen dat de
sluikhandel In 187(5 sterker is geweest dan in 1875. Het
belangrijk getal aanhalingen (4127 in 1876, tegen 1629
in 1875) moet voor een deel toegeschreven worden aan
grootere waakzaamheid en meer Inspanning, ook ten gevolge van de dadelijke uitkeering van premien (ingevolge
Indisch Staatsblad 1870, n°. 51). Het optreden van andere
hoofden van bestuur in een tweetal gewesten, in 't laatst
van 1875. wordt gezegd mede een on misken haren invloed
ten goede te hebben gehad.
Ofschoon het getal aanhalingen in 187(5 ruim de helft
meer bedroeg dan in 1875 (het nam vooral toe in Sainar a n g , J a p a r a , Rembang, Soerakarta, Soerabaija en Kediri),
is tusschen de aangehaalde hoeveelheden niet zulk een
groot verschil. Trekt men van de hoeveelheid in 1875 de
zeven kisten af, die op zee werden aangehaald maar teruggegeven moesten worden (zie vorig-verslag, bladz. 154) , dan
blijkt dat in 1875 werden in beslag genomen 99 pikols,
terwijl het cijfer in i87(i beliep ruim 92 pikols. Hieruit volgt
dat in 1876 veel aanhalingen van kleine hoeveelheden
hebben plaats g-evonden. Er is niet alleen zooveel mogelijk gewaakt tegen invoer, maar het onwettig debiet is
mede zeer bemoeijelijkt. Dit laatste draagt niet weinig
bij om den sluikhandel te beteugelen. De ondervinding
heeft geleerd (bijv. ter hoofdplaats Samarang), welk een
gunstigen invloed een groot aantal aanhalingen van geringe hoeveelheden op het debiet in de wettige verkoopplaatsen had. Naarmate de koopers van kleine hoeveelheden gesmokkelde opium meer gevaar loopen om de
voorkeur, die zij geven aan de onwettige verkoopplaatsen,
met gevangenisstraf te boeten, wordt de prikkel grooter
om liever aan de kitten van den pachter hunne klandisie
te schenken.
Eene soortgelijke groote aanhaling als de straks bedoelde
van 7 pikols in 1875 (namelijk op ze») werd ook in het
afgeloopen jaar gedaan , doch thans met betelen uitslag:.
In de residentie Kembang werd nabij de kust een vaartuig
aangehouden , dat te Boeleleng (Bali) was uitgeklaard en
waarin bijna 5 pikols opium, in darmen verpakt, geborgen
waren. De djoeragan der praauw werd door den landraad
veroordeeld tot 18 maanden dwangarbeid en f 40 000 boete.
terwijl de opium werd verbeurd verklaard. De raad van
justitie bekrachtigde het vonnis, en deeisch tot cassatie werd
door het Hooggerogtshof afgewezen. Ook andere groote
aanhalingen hadden plaats, vooral in J a p a r a , meer in het
bijzonder in de afdeeling J o a n a , waar nog altijd de sluikers bij voorkeur schijnen te landen. In genoemde afdeeling alleen kwamen o. a. 136 aanhalingen voor, waarvan er
24 hoeveelheden betroffen van 1 tot 24 katti's, 27 hoeveelheden van 25 tot 49 katti's, 9 hoeveelheden van 50 tot
99 k a t t i ' s , en 5 hoeveelheden van 1 pikol en meer. In
dezelfde residentie werden in de afdeeling Patti aangehaald
0 blikken met opium, welke onder tegen den bodem eener
praauw waren bevestigd. De belangrijkste aanhaling in
Ja] ara werd verrigt door een van de ambtenaren die tot
tegengang van den sluikhandel tijdelijk ter beschikking
van den resident waren gesteld. Zij betrof eene hoeveelheid van 2(58 katti's, welke in eene voor den sluikhandel
Ingerigte kar vervoerd werd nabij een particulier l a n d ,
toebehoorende aan een belanghebbende in de pacht. I n d e
reeds genoemde residentie Kembang werden eenmaal aangehaald 1177. katti's bereide, te gelijk niet 75 katti's
ruwe opium. Door de persoonlijke bemoeijenis van den
resident, krachtig bijgestaan o. a. door den regent van
R e m b a n g , gelukte het in 2 dessa's aan de g r e n s , bij onderzoek van verschillende woningen, Ül blikken aan te
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halen , te zamen inhoudende 620 katti's ruwe opium en

bovendien 1 blik met 272 tbsila bereide opium.
Ook in Batavia zijn de aanhalingen in I87r>, vergeleken
met 1875, toegenomen. Naar aanleiding' iler bewering dat
veel opium in kleine hoeveelheden werd binnengesmokkeld door van Atjeh terugkeorendo soldaten en koelies,
werden, in overleg met het departement van oorlog, maatregelen voorgeschreven om daartegen te waken. Voorts is
bij den resident op krachtiger handhaving van het opium-

monopolie aangedrongen.
In Krawang bedroeg bet getal aanhalingen In \x~t\ 4
meer dan in 1875. De resident verklaart echter dat dit
geen bewijs voor de uitbreiding van den smokkelhandel
is, daar de aanhalingen — één geval uitgezonderd — alle
betroll'en opium afkomstig van den vorigeu pachter, welke
veertien dagen na den afloop van den pachttermijn als
onwettige opium wordt beschouwd (verg. Indisch Staatsblad 1874, n°. 228. a r t 18, en Indisch Staatsblad 187(1,
n°. 214). Volgens den resident zou den sluikhandel in dat
gewest een gevoelige slag zijn toegebragt door eene belangrijke aanhaling in 1875, welke aan de personen, die
zich niet den verboden opiumhandel bezig hielden, groote
schade had berokkend.
In Cheribon, Tagal, Pekalongan. Pasoeroean, Banjoem a s , Bagelen en Kadoe was het getal aanhalingen in
1870 geringer dan in 1875, en in Bantam kwam et geen
enkele voor. Over het algemeen is op zich zelf de vermindering van het getal aanhalingen geen bewijs dat de
sluikhandel ia afgenomen. In T a g a l , in het bijzonder in
de afdeeling Brebes. zou dit echter, volgens den resident , wel het geval zijn. De aanhalingen toch zouden
daar minder zijn geworden, nadat het aan de politie gelukt was den luitenant der Chinezen te Brebes op heeter
daad te betrappen op overtreding van de opium pachtvoorwaarden, waarvoor hij ook veroordeeld werd.
W a a r de pachter met de smokkelaars h e u l t , wordt de
bestrijding van den sluikhandel voor de Regering moeijelijker. In enkele gewesten, waar vermoed kon worden d a t
zulks het geval was, deed het bestuur al wat het kon om
den verboden handel tegen te gaan. In Patti (Japara) o. a.
werd onwettige opium in een der kitten van den pachter
aangehaald. In Bezoeki werd in een k i t , die door den
broeder des pachters gehouden werd, bij eene opneming
door den resident zelven, mede onwettige opium gevonden. In hetzelfde gewest werden ook meermalen andere
kithouders gestraft, omdat de boeken niet overeenstemden
met den aanwezigen voorraad opium.
De beschikbaarstelling van fondsen voor geheim toezigt
gaf, blijkens de ingekomen berigten, over het algemeen
goede uitkomsten. Daarmede is dus ook in 1877 voortgegaan. De Nederlandsche consul-generaal te Sing-apore
bevorderde het ontdekken van overtredingen door mededeelingen omtrent den aankoop en de verzending van
opium aldaar.

De werking van de buitengewone maatregelen, in !87(>
ten aanzien van Bamarang, Japara, Rembang en Soerakarta genomen (zie vorig verslag, bladz. 154). was gunstig.
De plaatsing in de drie eerstgenoemde gewesten van 8
verificateurs der in- en uitvoerregten en van andere Kuropesche ambtenaren, die. onder de onmiddellijke bevelen
van den resident zelven en onder die van de adsistentresidenten of controleurs van het binnenlandsch bestuur,
met het opsporen van opium-overtredingen werden belast,
bleek reeds aanvankelijk aan het doel te beantwoorden. Dooide waakzaamheid «Ier bedoelde ambtenaren werd de ijver van
de inlandache politie geprikkeld en het getal aanhalingen
is sterk toegenomen. Sedert, de maatregel in werking kwam ,
maken vooral de pachters in Bamarang en Rembang betere
zaken. De pachter in eerstgemeld gewest, die vroeger ontbinding- van het contract had gevraagd , op grond van geleden verliezen, is nu in staat aan zijne verpligting-en te voldoen. De ongunstige berigten, die vroeger herhaaldelijk uit
Rembang; inkwamen , zijn nu vervangen door de mededeeling dat het den pachter goed gaat. Daarenboven had
de maatregel ook tem gevolge, dat het vervoer van opium
door Bb.ra naar Madioen en Solo. dat vroeger op groote
schaal plaats h a d , zeer belemmerd werd. Deze gunstige
uitkomst werd verkregen niettegenstaande i\<. den beginne
nioeijelijkhedeii te overwinnen waren, toen hel in dienst
gestelde personeel nog onbekend was met bit werk, en
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gedeeltelijk ook niet Ie volkstaal. Bovendien kon uit den
w a r e n hein v e r s t r e k t 4 3 3 8 k a t t i ' s L e v a n t s c h e en 4 2 6 0 k a d i ' s
aard der zaak de keus van de bovenbedoelde personen niet ! Bengaaleche opium (ofte zamen 8508 (2) katti's). De pach
altijil even gelukkig zijn. Naarmate bet personeel neer ter van Benkoelen, wlen sedert 1 Januarij 1870 als maxioefening' verkrijgt, en meer vertrouwde personen, niet
m u i n is t o e g e s t a a n eene \ e r . ; ' r e k k i n g van 3 0 0 k a t t i ' s
taal en volk bekend, voor dit toesigi worden gebezigd, Levantsobe en 720 katti's Bengaalscne opium, vroeg 115
zal de maatregel nog beter aan bet doel beantwoorden. k a t t i ' s van de eerste en 2 1 5 k a t t i ' s van de l a a t s t e soort
De resident van Batavia wenscbte ook in dal gewestamb a a n , t e g e n 9 7 % en 2:(7V, in J 8 7 5 .
tenaren tot tegengang van den sluikhandel aangesteld te
De prijzen, waarvoor in bet afgeloopen jaar de pachters
zien, maar de Indische [legering beeft het voor alsnog hunne bereide opium van de hand zetten, bedroegen ter
niet i dzakelijk geacht in zijn voorstel te treden. Het in
Sumatra's Westkust, in Benkoelen en In Palembang ge
't vorig verslag (bladz. 154) vermelde denkbeeld, om een
middeld per thail f 8 3 1 , f 10,50 en f 12,63, en per niatta
Mlcer getal onderoffloieran en manschappen van het regi (V,0(l thail) f 0,09, f 0.14 en f 0,15. Ruwe opium sou
ment Oost-Indische cavalerie ter beschikking te stellen
goüurende 1870 in het eerstgenoemd gewest niet in bet
van de residenten van Bamarang en Japara, is nog niet
klein zijn g e s l e t e n . In P a l e m b a n g schijnt deze soort bij
in toepassing gebragt. Men meende de werking van de g e e n k l e i n e r e hoeveelheden d a n van 1 t h a i l t e w o r d e n
reeds getroffen voorzieningen te móeten afwachten, alvo verkocht. De gemiddel Ie prijs ia daar f o per thail. In
rens t>' kunnen beoordeelen of /.ij moesten worden aange
Benkoelen werd de ruwe opium door den pachter verkocht
vuld door de beschikbaarstelling van benden politie voor f 0,25 per thail en f 0,00 per matta.
personeel. De maatregel, ten opzigte van de residentie
Het blijkt niet dat de pachters in de drie genoemde
Boerakarta voor den tijd van een jaar genomen (zie mede g e w e s t e n m e d e w e r k e n om d e n s l u i k h a n d e l t e g e n t e g a a n .
t. a. |).j, beeft aan de verwachting beantwoord en is
De w e i n i g e a a n h a l i n g e n , die a l d a a r p l a a t s h a d d e n , w a r e n
voorloopig voor 1877 verlengd.
t e d a n k e n aan de w a a k z a a m h e i d d e r politie en van de
r e c h e r c h e , of a a n a a n g i f t e n , g e d a a n door personen die t o t

den pachter in geen betrekking stonden. In Benkoelen
kwam geen enkel geval van overtreding der pacht ter
kennis van het bestuur, terwijl ter Sumatra's Westkust
slechts 0 en in Palembang 5 aanhalingen van opium wer
den gedaan, waarvan 4 op de hoof Plaats van elk dier
gewesten. Meerendeels hetroll'en die ontdekkingen geringe
hoeveelheden. Slechts 2 aanhalingen , beide in de residen
tie Tapanoeli, waren van eenige beteèkenis. Bij de eene
werden gevonden ruim 5 katti's ruwe opium (Bengaalsche
en Perzische dooreengemengd) en bij de andere 33 katti's
ruwe Levantsche opium.
Omtrent het overig pachtgebied, in 1876 uitgestrekt
tot de onderworpen gedeelten van Groot-Atjeh en tot
eenigo inlandsche staatjes behoorende tot de residentie
Sumatra's Oostkust, en in 1877 nog tot een paar andere
inlandsche staatjes aldaar, zoomede tot de afdeeling Banda
(verg. vorig verslag, bladz. 155 en 166, zoomede dit ver
slag aan het slot dezer afdeeling), valt het volgende aan
te teekenen.
In de gewesten Banka en Billitou, waar de pacht voor
drie jaren tegelijk was afgestaan . verstreek die termijn
2°. Buitenbezittingen.
bij liet einde van 1876 (.3). Bij eene nieuwe verpachting
voor drie jaren werd geboden voor Banka f 150 33:1,33 en
Jn bijlage OG vindt men eene opgaaf van de opbrengst
voor Billitou f 123600 per jaar, terwijl als hoogste pacht
der opiumpacht in de buiten bezittingen over de jaren
voor één jaar slechts geboden werd voor Banka f 140 700
1875, 1876 en 1877.
en voor Billitou f 101)005. Tegen de twee eerstvermelde
In het gouvernement van Sumatra's Westkust. in Ben- sommen per jaar werd dus de pacht afgestaan voor het
koelen en in Palembang is de pacht voor genoemde drie tijdvak 1877 tot en met 1870, terwijl zij over den verstre
jaren te gelijk afgestaan. Voor 1877 is dus, wat den pacht- ken pachttermijn op Banka f 150000, op Billitou f 110000
schat in die gewesten betreft, op dezelfde sommen als had opgebragt. Op Banka werd de gunstige uitslag der
voor de beide voorafgegane jaren te rekenen, maar daar verpachting, welke niet verwacht was met het oog o. a.
entegen is de winst op de te verstrekken opium hooger op den verminderden aanvoer van Chinesche werkkrach
t e r a m e n , uithoofde van de m i n d e r e prijzen door h e t G o u 
ten aldaar toegeschreven aan het optreden van mededin
v e r n e m e n t voor de L e v a u t s c h e o p i u m besteed ( v e r g . b l a d z .
gers uit Palembang, die intusschen in hunne poging, om
166), hetgeen voor de hoeveelheid van die soort, waarop de pacht magtig te worden, met geslaagd zijn. Op Bil
de pachters ter Sumatra's Westkust en in Benkoelen regt
litou werd het hoogste bod gelaan loor de kongsi, die
hebben (die van Palembang ontvangt alleen Bengaalscne ' ablaar vóór 1874 de pacht in handen had gehad, maar
opium), een voordeelig verschil tegenover 1876 geeft van
toen had moeten wijken voor mededingers uit Singapore.
respectievelijk f 25200 en f 1800. Omtrent de werking der
De opiumpacht voor 1877 bragt overigens in 't gouver
pacht hi de drie genoemde gewesten (1) over 1870 is nog
nement van Celebes f 3 3 1 0 0 , in de residentie Ternute
het volgende aan te teekenen :
f 4030 en in de residentie Menado f 3282 meer op dan
Even als in 1875 nam de pachter van Palembang de in 1876. In de residentie Aniboina (buiten de afdeeling
volle hoeveelheid opium, die hij vorderen kon(2400 katti's Banda) werd hetzelfde bedrag als in 1876 verkregen, in
B e n g a a l - e l . e o p i u m ) . D e p a c h t e r van S u m a t r a i W e s t k u s t
de residentieu Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en
vroeg van de hem toegestane 4200 katti's Levantsche en
Timor f 3060 en f 240 minder.
6160 katti's Bengaalscne opium (of te samen 9360) slechts
de lager afzonderlijk te bespreken verpachtingen
15147, en 4000 katti's (of te samen 6114'/,,). In 1875 in Buiten
de afdeeling Banda, in .\tjeh en in de residentie
Verboden kringen. In 1K7' 1 werden 19 overtredingen
on lekl van de verl iddbepalingen OJI den invoer, bet
bezit, het vervoer en den verkoop van opium in eenige
gedeelten van Java, en wel 8 in de Preanger regent
schappen , 3 i.i het district Tjibaroessa (Batavia), 1 in het
district Ambal (Bngelen), 5 in het district Poerwokerto
(Banjoemas) en 2 in het aan de Preanger regentschappen
grenzende gedeelte der afdeeling Tjilatjap, mede in Ban
joemas.
Bij ordonnaneie van 15 Julij 1877 (Inditck Staatsblad
n°. 130) zijn de bedoelde verbodsbepalingen [Indisch StaattMad 1874, n°. 307) aangevuld met eenige voorschriften
aangaande de behandeling van aangehaalde en verbeurdverklaarde opium, en de verdeeling van de waarde der
aangehaalde opium tusschen aanbrengers, aanhalen enz.
Voorts zijn de strafbepalingen, voor zooveel het beatwa
opium in de verboden kringen betreft , in overeenstem
ming gebragt met bet bepaalde bij liet hooger vermelde
Indisch Staatsblad 1877, n". 24 (zie bladz. 106).

(1)

Zü maken, gelijk bekend is, niet de Lampongsche districten

(befajorende tot het pachtperceel Batavia- Bantam-Kxswaag) de
eenige baiteabealttiiigen uit, waar eene gelijke opinmregeUng als
op .lava en Madura in werking is. Alleen wordt er ruwe opium ,

in net bedt van naderen daa den pachter, niet s*eeds, zooais op

Java en Madura. met onwettige opium gelijkgesteld. Behoudens die
uitzondering werd de verduidelijkte ndaette van art. 18 van het
pachtreglcment voor Java en Madura, waarvan op bladz. 165/1GG
■prmke i s . ook voar de bedoelde drie uuitenbe/.ittingen nagevolgd
(ln<!i$ch Slatldlad 187G n» 215).

(2) In 't vorig verslag was hiervoor opgegeven G9Ü5, maar
daarbij behoorde nog gerekend te zijn op de ruim 16 kisten Levant
sche opium welke de tegenwoordige pachter van zijnen voorganger
had overgenome.i. De verrekening van de in 187"> te veel verstrekte
138 katti's Levantsche opium heeft door betaling plaats gehad.
(3) In de residcntien Kiouw en YVestcr-aldeeling van Borneo,
waar de opiumpacht mede voor driejaren te gelijk is afgestaan,
loopt de pachtterinijn eerst met 1877 ten einde.

B||lagea C.

[ 5 . 2.j
Koloniaal verslag van 1877.

Sumatra'sOostkust, waren de winsten, in 1877 in de buitenhezittingen aan de opiumpacht te ontlcenen , f78046.33
bOOger dan in 1870, waarvan f 51045,33 wcjrens hoogeren pachtschat en f 27000 wegens meerdere wlnitopde
te verstrekken opium (ter Bumatra'i Westkust en In Benkoelen).
In een gedeelte der afdeeling Bands (residentie Amboina),
en wel op de eigenlijke Bande-eilanden, werd, zoo als
booger gezegd, in 1H77 voor 'teerst de opiumpaoht inge
voerd {Indisch Staatsblad 1870, n°. 210). De mededinging
was aanzienlijker dan men verwacht had, en het hoogste
bod (van den luitenant der Chinezen te Neira) bedroeg
dan ook f (il 200, terwijl men op niet meer dan f 20 000
tï f25000 had gerekend. Voor de ander.' gedeelten der
afdeelinjr Bande is bet verbod van uivoer en baalt van
opium {Indisch Staatsblad 18.">l, n*. 24, en 1874, n°. 235),
dat tot dusver ook voor de Bande-eilanden gegolden had,
van kracht gebleven. Desniettemin wordt bet opiumverbruik in de geheele afdeeling gewbat op 4000 katti's
' s j a a r s , waarvan ongeveer 7 4 voor de Handa-groep.

In het onderworpen gedeelte van Groot-Atjeh, waarde
]>acht sedert 1 Augustus 1870 voor 't eerst is afgestaan
(de pachter beeft hier, even als in de inlandsche staatjes
ter Sumatra's Oostkust, ook het regt van belastingheffing
op den invoer van opium), werd voor 1877 minder gebo
den dan voor 1876, namelijk f 8310 's maande, tegen |
f 10 540 'smaands voor de vijf laatste maanden van 1870.
De oorzaak van de daling ia waarschijnlijk hierin te z
ken, dat de gegadigden beter bekend waren geworden
met de waarde der pacht, waaromtrent bij de eerste ver
pachting geene berekening was te maken.
Dit is ook eene voorname reden voor het verschil tusschen den voor 1870 en voor later geboden pachtschat in
de residentie Sumatra's Oostkust. De pacht werd aldaar I
voor één en voor drie jaren aangebod< n in verschillende
perceelen, als: 1°. het gedeelte van eigenlijk Siak, be
grepen tusschen Poeloe Lawang en Tanah Poetih en tusecben de zee en Soengei Mandau, alsmede de tot het rijk
van Siak behoorende eilanden enBengkalis; 2 . de land
schappen Panei, Kottn Pinang en Bila; 3°. betlandscliap
Assahan; en 4°. het landschap Deli. Wat da twee eerste
perceelen betreft, werd bij verpachting voor slechts één
jaar f 37 080 en voor drie jaren f 43 320 per jaar gebo
den, terwijl de pachtschat in 1870 voor die perceelen
f 33 720 had bedragen. Het hoogste bod (voor drie jaren)
werd aangenomen. De pacht in Assahan werd echter slechts
voor één jaar (1877) afgestaan, en wel voor f 15840.
Voor een driejarigen termijn was wel is waar meer ge
boden (f 20 loo 'sjaars), doch het bol verschilde nog zoo
veel met den vorigen pachtschat (f 38400), dat het beter !
voorkwam zich voor niet langer dan één jaar aan die I
minder voordeelige uitkomst te binden. Ook voor het land- j
scha]) Deli werd een veel lager bod verkregen. Voor één
jaar werd geboden f 130 800, voor driejaren f136800
'sjaars, terwijl voor 1870 een pachtschat van f218 400
was verkregen. De pachter over het afgeloopen jaar heette
zich misrekend te hebben, wat betreft de uitgestrektheid
van het pachtgebied. Om gelijke reien als voor Assahan
werd ook in Deli de pacht voor niet langer dan één jaar
afgestaan. Over de nadere uitbreiding van 's (ïouvernements pachtgebied in deze residentie, ten gevolge der
overneming van de belastingen in de landschappen Serdang en Langkat, waar de opiumpacht voor 1S77 tegen
f 7 5 720 werd afgestaan, wordt lager gehandeld aan het
slot dezer afdeeling.

De betaling- der pachtsommen vond in de buitenbezit
tingen over bet algemeen geregeld plaats. Alleen de pachter
in de Westerafdeeling van Borneo, die te vergeefs pogingen
aanwendde
i vermindering van pachtschat te verkrijgen,
geraakte in het begin van 1877 f 7000 met de betaling
ten achter, maar reeds spoedig is hij begonnen die som
aan te zuiveren door f 1000 'smaands boven den gewonen
pachtschat te voldoen- De moeijelijkheden, door den
pachter ondervonden, vloeijen misschien daaruit voort,
dat hij zich misrekend heeft toen hij voor de jaren 1875,
1870 en 1877 het hooge bod deed van f 156600, terwijl
voor 1874 slechts f 90 900 besteed was. De belanghebbende
zelf schreef zijn gering debiet aan den sluikhandel toe.
Aaneen aanzoek zijnerzijds, om in het bestrijden daarvan
meer steun te erlangen in de wettelijke voorschriften. kwam
Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1S77 —1878.
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de Regering te gemoel door eene aanvulling v u de pachtngAingUndiêeh Staatsblad 1870, n°. 200).
Op BÜHton werd geklaagd Over smokkelhandel door
Chinezen uit Singapore. Ten einde den adsistenl-resident

in staat te stellen dien sluikhandel door buitengewone
middelen tegen ie traan, werd hem de beschikking gegeven
over eenige fondsen voor geheim toezigt,
In de voorwaarien betreffende de pacht in de residentie
Ifenado werd verbetering gebragt door bet bepalen van
een vasten prijs, waarvoorde pachter de opium uit 's landa
voorraad kan ontvangen. Tot dusver hield de beslaande
regeling in,'dat de opium zou worden verstrekt tegen den
prijs waarop zij ter plaatse, niet de daarop gevallen on
kosten van vracht als anderszins, den lande t e staan kwam.
Met goedvinden van den pachter werd hem echter sedert

jaren de opium verstrekt tegen den overeengekomen prijs
van f 100 koper of f 83,33* de bol van gemiddeld 27,
katti's. Deze prijs is n u , om mogelijke bezwaren te
voorkomen, bij ordonnancie vastgesteld (Indisch Staatsblad
1878, n°.213).
Andere verpachte

middelen.

De voor 1877 verpachte kleine middelen op Java en
Madura waren dezelfde als voor 1876, behoudens dat in
de Preanger regentschappen (en wel aanvankeHjk alleen
in de regentschappen Bandong en Tjiandjoer), met het oog
op bet toegenomen aantal Chinezen, ook de elders op Java
werkende pacht op het slagten van varkens werd ingevoerd
{Indisch Staatsblad 1870, n°. 192). Ook werden in dat
gewest een paar overvaarten voor het eerst in pacht aan
geboden. De bevoegdheid, aan de pacht der neringen te
Batavia en voorsteden verbonden, om belasting te heffen ter
zake van Deringen of belrijven die op de gouvernement**
passara in vaste woningen worden uitgeoefend, strekte zich
in 1877 voor het eerst uit tot de bewoners van passar Senèn,
nu dit marktterrein aan het Gouvernement was overgegaan
(verg. vorig verslag, bladz. 104).
Van het vroeger (zie de verslagen van 1874 en 1875,
I la '.:.. 158 en 166) vermelde denkbeeld, om de pacht op
het slagten van rundvee en buffels op Java en Madura te
vervangen door eene regtstreeksche heffing van regering»w ige op denzelfden voet als in de Preanger regentschappen,
moest worden afgezien. De ondervinding in de Preanger
regentschappen heeft geleerd, dat bij eene regtstreek
heffing van deze belasting geen afdoende controle kan
gehouden worden op de dessahoofden, die met de inning
zonden moeten belast worden. De resident aldaar is van
oordeel dat er veel verduisterd wordt, terwijl het slechts
in zeer enkele gevallen gelukt daarvan het bewijs 11 leveren.
Daarentegen bestaat het voornemen om de pacht op
het slagten van run Iv ■■• en buffels op Java en .Ma
dura ook tot bet slagten van paarden en veulens uit te
brei len.

De pachtvoorwaar en der kleine mi.'delen in de buiten
bezittingen ondergingen voor 1877 geene verandering. In
de residentie Sumatra'a Oostkust werd echter het pacht
gebied uitgebreid, doordien het Gouvernement ook in de
landschappen Serdtnng en Langkat b ■; regl van belasting
heffing van de vorsten en hoofden heeft overgenomen, en
de voor bestendiging vatbare mi Melen aldaar Bederl Uanuarij 1877 voor eigen rekening heeft verpacht (1). Daar
over wor.lt meer uitvoerig gehandeld aan het slot dezer
afdeeling.
De inkomsten die het Gouvernement. zoowel op Java en
Madura als in de buitanbezittingen , aan de verpachte kleine
middelen ontleen Ie, kunnen blijken uit de volgende op
gaaf van de pachtsommen, waarvoor zij voor elk der jaren
1873 tot en niet 1877 werden afgestaan.
il) Volgaas eene Mg niet volledige opgaaf werden Bedeelde
pachten, oagerckaad <lie ras de oplaai, in de beide landschappen
te samen afgestaan voor t 00676, in 187<; wetdea ook in aadere
ksndaehappen ter Banatra'a Oo*tkaat voor het aerat goaveraeaieata-

verpaclitingen gebonden, waardoor de opbrengst der kleine middelen
in genoemd gewest, die in de drie vootafgegaaa jaren (1873 t/ra
1875) achtereenvolgens bedragen had f IS6M, t' IS4M ea t' 16971,
in 1870 steeg tot I' 1884315. De verpachtingen der kleine middelen
buiten Herdaag en Langkat voor 1877 bragten echter slechts
f 134316 op, zoodat de opbrengst dier middelen in de geheele
residentie voor dit jaar is te stellen op f 181992.
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nomen zich zooveel mogelijk aan de uitkomsten der openbare

Java

Buiten-

en Madura.

bezittingen.

Totaal.

Jaren.

1 87»

(«)f 1 401 018,00 f

648 800,00

(8) f2136884

1874

1614334,00

74(i 837,00

2301 101

1875

1 768803,00

■771 104,00

2 540 087

187U

1717681,50 (J) 1 005 018,50 (l>) 2 723 ooo

1877

1 81)8 HST.'il' (0)

034461,00 (c) 2 833 348

(«) Hieronder niet begrepen do pacht der sterke dranken op
Java m Hadura (sedert 1". Januarij 1874 dooreen accijns vervangen).

(4) Hieronder tlians ook begrepen de opbrengst der pachten in
Groot-At.jeh (over vjjl'maanden) en in de residentie Smuntra's Oost
kust , beide In 't vorig verslag (in bet staatje op bladi. 155 aldaar)
niet medegerekend. Voor Atjeli bedraagt bet eflfer f 48500, voor
Smuntra's Oostkust f 18x486.
(i) Uieronder voor Groot-Atjeh f 'J01J00 en voor Smuntra's Oost
kust f 184 'J'.e.'.

verpachting te houden, wanneer er niet blijkt van samen
spanning en de geboden sommen voldoende zijn te achten.
In Keoiri werd voor de gezamenlijke middelen nog f 25 380
meer verkregen dan in het vorige jaar, toen de pacht
schat reeds met f 21 720 was gestegen ten gevolge van de
mededinging eener nieuwe kongsi.
0(i grond dat zich kongsi's gevormd badden met het
doel de paehten laag ie houden, werd in Pasoeroeanvoor
al de middelen eene herverpaohting gehouden, waarbij
f 14 208 (of ruim 30 pet.) meer werd verkregen dun hij dé
eerste verpachting.
In Banjoemaa bleek op de pacht der overvaarten voor
rekening der gezamenlijke Chinezen aldaar te zijn gebo
den. Uit de winsten zou de bedrijfsbelasting worden be
taald. Het hoogste bod was eerst .slechts f 31)72 of f 3228
minder dan in 1870. Mij eene herverpachting evenwel werd
bijua bet dubbelgeboden, namelijk f 7920, zoodat de toe
leg mislukte.
Nog hadden, met bet beoogd gevolg, herverpachtingen
plaats in Bantam en Bezoeki, respectievelijk wat betreft de
pacht der overvaarten en die der vogelnestklippen.
Hij gemis aan gegadigden bij de openbare opveiling
werden onder'shands gegund: in Bezoeki de pacht der
varkeusslagt, en in de Preanger regentschappen die van
eenige overvaarten. Benige overvaarten in Bantam bleven
weder oiiverpacht.

In de bijlagen 1111 en JJ vindt men gewestelijke opgaven van de pachtsommen voor elk middel in de jaren
187.") . 1870 en 1877.
Het bovenstaand vijfjarig overzigt toont aan, dat de pacht
sommen voor 1877 in het geheel 1' L09748 meer bedragen
dan voor 1876, maai' ook dat eene hoogere opbrengst alleen
verkregen werd vuur Java en Madura, terwijl in de bui
tenbezittingen de pachtsommen met f71457 zijn terug
gegaan. De voordeelige uitkomsten voor Java en Madura
zijn .voornamelijk het gevolg van de hoogere sommen,
geboden voor de pacht van het slagten van rundvee en
Luifels (f 108588 <>f ruim 14 pet. meer) c; voer de pacht
der dobbelspelen (f55932 of ruim 27pet. meer). Deenkele
pachten die op Java en Madura minder opbragten dan in
1870 waren van weinig 1 ete< kenis.
Kr was reden om van de opveiling der rund-en buffelpacht voor 1877 minder v<
uitkomsten te verwachen, daar in 't laatst van 1870 de pry's der huiden zeer
was gedaald , hetgeen niet zonder invloed k< n Olijven op
<ie winsten der pachters, die uit den opkoop der huiden
voordeel hebben. Uit deopgavenin bijlagi HH blijkt dan
ook dat in verscheidene residentien op die pacht minder
geboden is, in Cheribon en Probolinggo o. a. i' 6252 en
t 7500 (of ruim 20 en 17 pet.) minder. Door bijzondere
oorzaken werd daarentegen in enkele andere gewesteneen
veel hooger bod dan vroeger verkregen, o.a.inSatnarang
ina eene herverpachting) f38400 (of 100 pet.) meer dan in
1870 en in Soerakarta f 42 120 (ofruim 87 pet) meer. In
beide residentien was de pachtsom vroeger laag gehouden
doei- samenspanning onder de Chinezen. De groote winsten,
die gemaakt werden bij eene lage pachtsom,v . i
in ten
bate van de gezamenlijke Chinezen aangewend, te &ainarang o. a. tot betaling van dler aanslag in de bedrijfsbelasting en tot verhchtin| vaii de Chmesche wijkei .
Vijandschap onder de Chinezen deed voor dit jaar den toe
leg mislukken. In Kadoé, waar f 15360 (of ruim 47 pet.)
meer geboden werd, was de hoogere opl r. ogst b e te schrij
ven aan de uitbreiding van het garnizoen aldaar, waar
door meer runderen worden geslagt.
De pacht der dobbelspelen heeft in elk der drie gewes
ten, waar zij bestaat (Batavia, Samarang en Boerabaija),
meer opgel ragt dan in bel vorige jaar, doch voornamelijk
in Samarang, waar vuur 1877, lij herverpachting, een
pachtschat van f45720 verkregen werd tegen f 10800 voor
1870. alzoo ruim 32:5 pet. meer. Wat zoo even van de

rund- en buffelpacht in Samarang is gezegd, geldt ook
voor de pacht op de dobbelspelen aldaar. Voor de pacht van
dit middel te Batavia werd. na afloop der veiling, waarbij
f 20400 (of ruim 13 pet.) meer geboden was dan voor

1870, een onderhandsch bod gedaan van nog f 800
'smaands meer. Dit aanbod werd echter niet aangeno
men, omdat.de uitslag der verpachting gunstig mogt
heeten en de Indische Begering als beginsel heeft aange

Tot de straks aangeduide vermindering van den pacht
schat in de buitenbezittingen droegen vooral hij de pach
ten in de residentie Riouw, waar eerst i' 80365 en bij
eene herverpachting f 69552 (of ruim 22 pet.) minder geboden werd dan voor 187(5. Als redenen voordien minder
gunstigen uitslag worden opgegeven de daling van den
dollarkoers en de lage urijzi n van peper en gambier.
De pachten in het gouvernement van Celebes en onderboorigheden . dit voor 1870 f 35 860 meer hadden opgebragt dan
voor 187Ö, gingen voor 1877 weder met f 23675 terug.
De achteruitgang in de opbrengst van de kleine pach
ten in de residentie Sumatra's Oostkust, bedragende, na
aftrek! i ig der pach ■ mmen in Serd mg en Lat gkat (verg.
de roet ooldadz. 171). f54120 of bijna29pct., had hoofdzak* lijk betrekking tot Deli en aangrenzende landschappen,
waarde verpai
i (buiten het opiummiddel) werden
afgestaan tegen f 1 0 6 3 4 4 , terwijl voor 1876 verkregen
was f 153900. In het overige pachtgebied van 1870 (AsBahan, eigenlijk Siak enz.) werd in dat jaar verkregen
f 3 4 5 3 6 , m 1877 f27 972. Minder bragten in genoemde
i', di entie op: de pacht der dobbelspelen (echter alleen in
Deli, waai' het getal speelplaatsen beperkt werdj in de
overige lt
• ap en was de opbrengst van dit middel
hooger dan in 1876); de pacht der belasting vandegetah,
sago en was, waarvan de daling wordt toegeschreven
aan minderen aanvoer van sago, en de zoutpacht die,
uithoofde van de slechte vischvangst in 1870 en daaruit
voortvloeijend minder zoutverbruik, den pachter van 1870
minder voordeelen bad afgeworpen dan vroeger.
Wat betreft de reden van den lageren pachtschat in
Groot-Atjeh (een- nadeelig verschil gevende met 1876 van
f 050 'smaands of ruim 11 pet.) wordt verwezen naar
hetgeen op bladz. 171 is vermeld aangaande de mindere
opbrengst van de opiumpacht aldaar.
Op Ternate bragten de kleine middelen meer op dan
voor 1870. Door de verwikkelingen op Halmaheira was de
handel op dit laatste eiland achteruitgegaan, en vele hande
laren moesten dientengevolge te Ternate een middel van
bestaan zoeken. hetgeen bij de verpachting de mede
dinging bevorderde.
Voor Benkoelen werd eene herverpachting van het mid
del der dobbelspelen bevolen , omdat de Chinezen waren
overeengekomen de pacht laagte houden. Bij de eerste
verpachting was f 270 geboden , tegen f 870 voor 1870.
Bij de herverpachting werd geen enkel bod gedaan, of
schoon vele personen — Chinezen en inlanders — tegen
woordig waren. De pacht is toen voor f 420 onder'shands
gegund aan een Chinees, die, voor zoover men kon na-

gaan, san de samenspanning geen deel had. Aan het hoofd
van gewestelijk bestuur is opgedragen om te onderzoeken
wat de kleine middelen in Benkoelen waard zijn, en om
zooveel mogelijk de pogingen der Chinezen, om door
samenspanning de pachten laag te houden, te verijdelen.
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Onwrpucht bleven weder, even als in de laatste jaren,
uithoofde zich geene gegadigden voordeden, da paent der
varkenatlagt op Bankt (ter hoofdplaats en omstreken) en
<lie der dobbelspelen op Amboina (mede ter hoofdplaats).
Onlangs (Indisch Staatsblad 1N77, o*. 132) is besloten om
eerstbedoelde pachl te doen vervallen, daar hare hervor
ming — en eveneens bare vervanging duur eene regtRtreeksohe heffing — ongeraden scheen, (her 18(i4 (nel
laatste jaar dat zich een [.achter had voorgedaan)
en de
vier voorafgegane jaren, in welk vijfjarig- tijdvak aan de
pacht nog tevens verbonden was liet regt van verkoop van
liet vleescb, beliep <!e pacbtschat dooreengenomen niet
meer dan 1' 2060 'sjaan.
Met de inning der pachtgelden, zoowel wat betreft Java
en Madura als de buiten bezittingen, werden in bel nfgeloopen jaar geene noemenswaardige moayelijkheden onder
vonden.
B.
1°.

üiivei'j.julite middelen en inkomsten.
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VOOf de met 1 Januarij 1877 door het (louvoriieinent over
genomen tolheffing in de landschappen Serdangen Langkat
ter Sumatra'i Oostkust (9) (vergelijk hel slot dezer afdeeling), kwam tot stand zonder verhoogiiig van uitgaven.
Gedurende 187(> vonden 27fi bekeuringen plaats, waar
van 214 bij onderbandsche schikking en 20 door tussobenkomst van den regter afgedaan werden. De overige 42
werden buiten gevolg gelaten, hetzij omdat bleek dat er
geene overtreding begaan was, hetzij omdat, de aangifte,
naar nanleidiug waarvan de bekeuring was gedaan . door
een gei,rek in den vorm ongel l i g was.

Ben \ ijljarig overzigt van hetgeen, zoo op Java en Ma
dura als in de buitenbezittingen, aan in-en uitvoerregt
en pakhuishuur, na aftrek van restitutien enz., zuiver ia
ontvangen , volgt hieronder.

lavoerreg-

Uitvoeneg-

1'akliuis-

ten.

ten.

liiini'.

Jiin.

TI: / . \ u i : \

1 n- en n i t v o e r r e g t e n .

De kamers van koophandel en nijverheid in Nederlandsen
Indie, met welke, volgens het vorig verslag, i" overleg
was getreden over een nieuw reglement op de heffing van
in- en uitvoerregten, hebben zich alle in hoofdzaak vereenigd met eene deerden directeur van finaneien ontworpen
uitvoerige schets van zoodanige verordening. Slechts om
trent enkele ond irdeelen zijn Benige opmerkingen gemaakt.
Overeenkomstig die schets wordt thans in Indie eene ordonnancie bewerkt, A\:I ;; i'1 .-ii van bedoelde opmerkingen en van
eenige wenken van de controleurs en andere ervaren ambte laren der in-en uitvoerregten zal worden partij getrokken.
In de inrigting der tol-administratie werd metlJunijjl.
(Indisch Staatsblad 1877, n°. 9*2) eenige wijzigi ggebragt.
Ten gevolge daarvan zijn de hoofden van gewestelijk be
stuur, die lij <!e organisatie van lS7.'i (verg-, het verslag
van 1S74, bladz. 163) waren ontheven van net toezigt op
en de leiding van de zak 11 der in- en uitvi Brregte i en
acciji
. th - weder daarmede belast Tot die verandering
moes! worden overgegaan, voornameüjk omdat door het
toezigt van de controlei rs, gevestigd op zeer verren afstand
van de meeste kantoren, geen genoegzame waarborg werd
verkregen voor een goed beheer, en omdat de uitsluiting
der bemoeienissen van de hoofden van gewestelijk bestuur
ook in andere opzigten tot moeijelijkheden leidde, bijv. bij
<k- bestrijding van den sluikhandel in opium, waarbij
werkzaamheden van de recherche en die der politie band
aan hand moeten gaan. De functien der i
'
palen
zieh, volgens de nieuwe organisatie, tol hunne standplaats
en de onmiddellijke nabijheid daarvan. Die fundi n worden
uitgeoefend onder su] er-intendentie van de hoofden van
g:■-•. «stelijk bestuur, behalve te Batavia, waar de c ntroleur
regtstreeks staat onder het d< parlement van financiën. In
verband met deze beperking van den werkkring der con
troleurs kon hun getal met één en dat der adjunct-controleurs
met drie verminderd worden. Daarentegen werden twee
adjunct-inspecteurs in dienst gesteld om de hoofden van
gewestelijk bestuur bij te staan in het toezigt op de kan
toren op plaatsen waar geen controleur is gevestigd. Verder
werden de tractementen van eenige ontvangers verhi gdof
verlaagd in verl and met den omvang hunner werkzaamhe
den, terwijl meer fondsen werden toegestaan voorde bezoldi
gingvan het ondergeschikte personeel voorbel actieve toezigt.
Twee kantoren voer het doen van aangiften van in-, uit
en doorvoer werden met 1 Junrj 1877 verplaatst naar beter
gelegen punten (1), en twee nieuwe dergelijke kantoren (2)
wen'en opgerigt ten gerieve van de uitvoerders van pro
ducten (Indisch Staatsblad 1877, n°. 91). Eindelijk werden,
door het vervallen op twee plaatsen van de afzonderlijke
betrekkingen van ontvanger, de daaraan verbonden func
tien opgedragen aan ambtenaren van bet binnenlainlseli
bestuur. Deze nieuwe organisatie, waarin ook begrepen is
bet in 187<> (Ittdisch Staatsbladn'. 240) toegestane personeel
(Ij Op Madura werd liet kantoor Pamakassan vervangen door
een kantoor te Braata SB in de Lampongaehe district*» dat te
Ketapaag door een kantoor te Katbnbaag.
(2) 1'am.tnoekaii (Krawang) en liedanten (Soorabajja).
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(u) Met 1 .Taiiuiirij 1874 (rad bet nieuwe (verlaagde) tariel In
werking (iïedcrhntttrl Staaliblad 1872, n". 180, l tl Staeltbhd
1873, n". 86). In verband daarmede is onder de opgegeven opbrengt!
rnnr hel geheete tolgeHed begrepen aan buitengewone ontvangsten,
(die in 1878 en volgende Jaren niet meer voorkomen), eene som
van f 719219, namelijk onder bet invocrregt f J46 772, ter zake
van geheven verhoogd Invoerregt op bet bui '
'h gedistilleerd,
dat op 1 1 Januarjj 1874 bulten de cntrepöts voorhanden was iMitck
/ IST.'I. n". 2451. en onder IK t uitvoerregl f 678447 we
gens de ontvangst van differentieelo regten en renten daarvan op
goederen, in ;s7;i ten uitvoer aaar Nederland aangegeven, doek
waarvan de aankon it aldaar ni< t gebleken Is. (Hei versehü dezer
cijfers nu t de in 't verslag van 1876 vermelde li vcrmoedeiOk tos
te Mla-Jvtn aan verbeterde opgaven.) Voor eene juiste vergelij
king van de opbrengst der in- en uitvoerregten in 1874 en latere
jaren is dus voor bet eerste jaar tier werking van het nieuwe
tariel hel invoerregt te stellen op f6438770, liet oitvoenrgt op
f 1967046, welke cijfers in 1876 bedroegen f6889878 en f 1717486,
en In 1876, toen liet tolgcbied tol de residentieSr.matra'sOostkust
werd uitgestrekt (zie noot <•), f 6444878 en f 1990490.
(//) Verbeterde opgaaf.
(<•) Hieronder voor 't eerst f 187846 als opbrengst van de regtenheffing ter Oostkust van Bumatra, (Zie noot 8 hieronder).
rfchil187(> over ue verf
Hoe de ontvangsten gedurende itf7t>
lende kantoren verdeeld w a r e n , kan blijken uit de vol
gende opgaaf.

(3) Po opbrengst der in- en nitvoerrejjton in beide landschappen
Is geraamd op f GOOOO 's jaar»; voor de overige landschappen in
genoemd gewest, waar de tolheffing reeds met 1 Januarjj 1876 In
banden van het Gouvernement is overgegaan, was de opbrengst
voor dat jaar geraamd op l' 119 888, t e n : ijl de ontvangst heelt
bedragen f 127 34G.
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2°.

BUITENBEZITTINGEN.

JAVA RN MADUHA.

Tjiringin .

.

Anjer .

.

.

Hautain

.

.

Padang . . . .

f
74
>

»

Priaman

f501 109

.

»
»

Tanara.

.

.

•

Batavia

.

.

.

2 555 455

Cheribon .

.

288 173

Indramavjoe .

360

Tagal • • •

60 263

Benkoelen

Pekalongan .

25 136

Kroë

Accijns op hel inlaiulsch getUitUUerd. De opbrengst
dezer belasting beeft in 1876 bedragen f 185 085, tegenover f 1911231 In 1875 en f 188 301 in 1874. Uit den bier
volgenden staat blijkt boeveel de accijns opbrngt op de
versobillende plaatsen waar hij geheven werd.

»

. . . .

Aijer Bangies .

w

4 369
Baros

1874.

KANTOREN.

Sing-kel

. . . .
.

.

4168

.

402

Buitenzorg

»

f

Batavia
. . . .

.

2 199 365

Mokko Mokko.

.

»

Japara.

.

.

»

Teluk Betong .

.

1320

Madjalengka....

Joana .

.

.

1317

Ketapang.

.

.

.

»

Tagal

Rembang.

.

10 325

Menggala

.

.

.

»

Toeban.

.

Palembang .

.

.

»

1870.

1875.

4 371

Bamarang.

.

Aceijnsen.

74 393

Pekalongan

. . . .

9amarang

59 960

f

83 898

f

97 285

4153

5 550

5159

10 881

14 306

13 768

1 167

18

124

30 053

24 153

21511

2 981

4 524

»

2 752

245

25 137

14180

11124

Soorabaija.

.

2 1 0 3 500

Moeara Kompeh .

26 884

Grissee.

.

.

48 097

Siak sri Indrapoera

6 457

32 809

32 837

28 134

Bawean

.

.

36

Laboean Bilih (Panei)

8 877

6 122

9 308

2191

Pasoeroean

.

231 837

Soengei Djawi Djawi (Bila) . . .

3 221

6 479

2145

2405

1232

581

1322

32 686

107 127

Probolinggo .
.

12 750

Tandjoeng
Balei
(Assahan). . .

Panaroekan .

54 110

Pertjoet (I)eli) .

Banjoewangi.

833

Bezoeki

.

Tjilatjap .

.

19 829

Patjitan

.

.

32

Pangool

.

.

»

.

811

Laboean Deli (id.)

64 052

Muntok

. . . .

27 905

Tandjong

Pandan

23 092

2 021

Pontianak

Sumanap .

1 131

Bangkallang.
Sampang.

.

.

.

.

48 526
17 214

Pamangkat .

.

.

.

28

Singkawang

.

.

.

59

Soekadana

.

.

.

333

Bandjermatin

.

.

36 040

. . . .

18

Sa m pit
Totaal f 7 721 858

»

Totaal f897490

Blijkens de hier volgende vergelijking van de opbrengst
dezer belasting- in de zes eerste maan leo van 1877 en 1876
is op Java en Ifadura eene niet onbelangrijke vermeerdering te bespeuren, terwijl de cijfers der biutenbezittingen
eenige vermindering' aanwijzen.
Java en Ifadura.
1877.

Invoerregten.

. . . .

1467

Andere kantoren

.

»

35

6 366

400

2 042

f 188 301

f 196 234

f 185 085

.

Hamperan Perak (id.) 12 058

Pamakassan .
.

Pasoeroean

1876.

Buitenbezittingvn.
1877.

187G.

f2 862 454 f2 816 571 f283 174 f276 070

Uitvoerregten

556 194

455 355

126 287

141 177

Paklmishuur.

78 813

97 166

1890

1911

Totaal f3 497 461 f3 369 092 f411351 f419158

Totaal

Gedurende de zes eerste maanden van 1877 is ontvangen f 7 4 334, tegen f 81274 in hetzelfde tijdvak van
I87ii.
Bezwaren werden geopperd tegen het beginsel van de
accijnsverordening, dat geeno korting' wordt toegestaan
wegens vermindering van de hoeveelheid of van de sterkte
van gedistilleerd in eene bergplaats voorbanden . terwijl
zoodanige korting wel wordt toegestaan op gedistilleerd
in entrepot. Dat verschil vindt echter zijne oorzaak in de
omstandigheid, dat het entrepot van gouverneinentswege wordt gesloten, de herplaats niet, zoodat de belanghebbenden over het in de bergplaatsen opgenomen
gedistilleerd feitelijk de onbelemmerde beschikking hebben.
Daaruit moest volgen, en daarom nam de verordening van
1873 dan ook aan, dat degenen, die gedistilleerd in eene
bergplaats opslaan, aansprakelijk zijn voor de belasting,
verschuldigd over de geheele hoeveelheid, na aftrekking
van het wettig uitgeslagene. Werd er korting toegestaan,
dan zou er uitslag plaats kunnen hebben en gedistilleerd
in consumtie kunnen worden gebragt, zonder dat er accijns betaald werd.
Het onderzoek naarde mogelijkheid van eene doelmatiger
regeling' dezer belasting is nog niet afgeloopen.
Omtrent de werking van den accijns, in verband beschouwd met het invoerregt op het gedistilleerd, kan, ter
aanvulling van het vroeger vermelde (verslag van 1875,
bladz. 161), het volgende worden medegedeeld.
De invoering op Java en Ifadura van den accijns op het
inlandseh gedistilleerd , met gelijktijdige verhooging van
het invoerregt, heeft de prijzen der sterke dranken doen
stijgen. Wat den arak betreft, blijkt dit uit het volgend overzigt van de verkoopprijzen in 1873 en 1876.
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Intusacben wor.it vermoed dat die toeneming slechts
Prijzen per liter hij verkoop

In het klein.

Prijzen per liter bij verkoop
in bet klein.

1*33. 1*96

1*311

1*3».

schijnbaar is, daar in 1873, met luit oog op de toen aanstaande verinniging van bet invoerregt, een ongewoon groole
aanvoer van brandewijn . cognac en jenever plaats vond.

Opmerkelijk la hel dat de cijfers van invoer van bier in het
tolgebied eene sterke vermindering aan wy zen, ondanks bet
lage invoerregt. In de drie laatste jaren werden namelijk

Te:

Te:

. . . . f0,68'
0,57
Batavia . .
Buitenzorg . • 0,57
0,50
Poerw&karta
Cheribon . . . 0,30
Indranuujoe. . 0,50
Madjalengka . 0,32
Tagal. . . . 0.50
Pamalang . • 0,50
Brebea. . . . 0,50
Pekalongtin.
0,50
Samarang . . 0,07
Japara . . . 0.77'
0,80
Koedoes . .
0,60
Rembang. . . 0,53'
Anjer

aangegeven (in hectoliters):

f 1,33 Toeban .
0.85' Boerabaija .
0.85' (Sri isee . .
1.00 Sidoardjo .

f 0,50 f0,07
0,33' 0,53'
0,33* 0,00
0.37 0,00
0,33' 0,83
0,40 1,00
0,07 0,83
0,07 0,83
0,07 1,33'
0,53' 0,80
0.53' 1,00
0,50 0,67
0,53' 0,07
0,53' 0,07
0,44* 0,83
0,53' 0,83

0.48 I'asoeroean.
0,74 Probolinggo
0,60 Bezoeki . .
0,07 Panaroekan
0,07 Banjoewangi
0.07 Banjoemaa .
0,70 Tjilatjap
0.07 l'oerworedjo
1,12' Keboeinen .
0,80 Madiocn.
0,95 Ngawi . .
0,67 Bumanap .

Ten aanzien van de buitenlandsehe sterke dranken berekent men dat tegenwoordig' aan invoerregt wordt betaald
per hectoliter vocbt:
voor jenever in kelders f'38,52
»
»
op fust
38,52
» brandewijn en cognac
afgetapt
f39,12
» idem op fust. . . 39,12

of f 15,52 meer dan in 1873;
» 18,52 »
» »
»
»
»

9,12
12,12

»

» »
» »

Naar den maatstaf van het tegenwoordig verbruik zou
eene verlaging van het invoerregt der genoemde soorten,
alsmede der likeuren, tot op het bedrag, bepaald bij de
tariefwet van 1865, een verlies voor de schatkist opleveren van minstens f 190 000.
Men zou kunnen ineenen dat het verbruik van buitenlandsch gedistilleerd in het Nederlandsch-Indisch tolgebied is toegenomen , wanneer men afging op de hier
volgende cijfers betreffende het aantal ingevoerde hectoliters , herleid tot eene sterkte van 50 pet.:
1834.

' 1835.

1836.

( afgetapt 6 285,52
. . I
. .
21,68
( op fust

10 327,48
7,01

24,09

brandewijn f «feetapt l 832,18
en cognac. . j 0 p fust
6,10

2 579,82

2 287,30

1,16

55,11

944,43

695,49

793,35

ander gedistilleerd. .

777,94

676,05

779,19

te zamen .

9 867,85

14 287,01

16 723.80

Jjenever

12 784,76

Java
en Madura.

Jaren.

f

1872
1873
1874
1875
1876

101669
97 477
108 042
105 374
143 800

Bulten-

Totaal.

bezittingen.
f

36
32
28
21
17

526
304
346
980
579

f

138195
129 781
136 388
127 354
101 379

Naar de kantoren verdeeld, was de ontvangst over 1876
aldus:

Pekalongan . . . f
Samarang . . , .
Soera Ijaija

. . . .

Bangkallang. . .
Andere kantoren.

81 550
12 715
5 891
8 643
24 772
1 549
1172
7 508

Buitenbezittingen.
Pontianak . . . . f
Pamangknt. . . .
Soekadana . . . .
Bandjermasin. . .

11 329
5 934
34
271

f

17 579

f 143800 |
De opbrengst over de zes eerste maanden van 1877 op
Java en Madura bedroeg f 6 2 1 5 2 , tegen f 7 7 686 over hetzelfde tijdvak in 1876; voor de buiten bezittingen waren
die cijfers respectievelijk f 0051 en f 1 0 3 7 6 .
3°. A n d e r e o n v e r p a c h t e m i d d e l e n e n i n komsten.
Hetgeen omtrent sommige der hier te bespreken middelen en inkomsten afzonderlijk te zeggen v a l t , zal lager
eene plaats vinden. Vooraf g a de volgende staat, die een
algemeen over/.igt geeft van de opbrengst in elk der jaren
1875 en 1876 , afzonderlijk voor Java en Madura en voor
de buiten bezittingen.

1835.

M I 1) D 10 L E N. (a)

1H36.

Airijiis op Inbak, Gedurende de laatste vijfjaren bragt
deze belasting, vóór 1874 beken 1 onder den naam van
»consuintieivgt."', de volgende sommen o p :

Java en Madura.
»

1835

1834.

ten invoer tot verbruik
11490,78 0104,79 7406,01
„ uitvoer ait het vrije verkeer .
Mt,S8
850,87
449,30
Rest vermoedelijk verbruik . . . . 11274,15 8845,92 6966,78
Welligt is de vermindering toe te schrijven aan het meer
algemeen worden van het gebruik van ijswater.

1836

Java

Buiten-

Java

Buiten-

en Madura.

bezittingen.

en Madura.

bezittingen.

f

1 1345 635

f

141 467

1 297 694 {d}

142 225

Verponding (daaronder ook begrepen de be- ) Aanslag . . f *130
lasting van de specerij perken op de Banda- \
* 1 314 228
eilanden 1 (b)
\ Geïnd bedrag.

*128 529
126 616

(a) Bjj de opnoeming der middelen is de rangschikking gevolgd, bjj de begrooting voor 1876 in acht genomen.
(6) Omtrent de belasting op de Uandasche specerüperken is alleen de aanslag afzonderlijk vermeld gevonden; deze bedroeg in 1875
f 78 509, in 1876 f91446.
(c) De dus * feeteekende cyfers zjjn verbeterde opgaven, ontleend aan nader (sedert de afsluiting van 't vorig verslag) ingekomen
gegevens.
((/) Onder het geïnd bedrag is, zoo hier als elders in dezen staat, niet enkel opgenomen wat op den aanslag van hetzelld i jaar is
ontvangen, maar ook wat aan achterstand van vorige jaren is aangezuiverd.
Uijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877—1878.
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1M3Ü.

M I I) 1) B L K N.

Java
en Madura.

liegt op de openbare verkoopingen (e)
Kleinzegel (ƒ)
Regt van overschrijving van vaste goederen

_,

..

,

....

\ Aanslag . .

Belasting op paarden en rijtuigen . . . . | ( J e ï l l ( 1 b , . ( i r a g
Regt van successie en overgang onder Europeanen en met
hen gelijkgestelden
Idem onder vreemde oosterlingen
Belasting op de passars der particuliere lan- i Aanslag . .
derijen op Java (//)
( Geïnd bedrag.
LicentiSn tot het houden van Chinesche speel-en dobbeltafels(A)
Belasting op het slagten van rundvee, buffels, paarden en
veulens in de Preanger regentschappen
Hoofdgeld der vreemde oosterlingen in de ( Aanslag . .
Vorstenlanden op Java (i)
't
Geïnd bedrag.
Hoofdgeld ter hoofdplaats Palembang (m) . p Geïnd'ljedrag'.
Hoofdgeld in de doesson Soensang (Palem- ( Aanslag . .
bang). (•)
\ Geïnd bedrag.
BelastingopdehuisgezinneninderesideiitiePa- C Aanslag . .
lembai)g(liuistaks,ookwelgen.landrente)(o). ) Geïnd bedrag.
Hoofdelijke belasting in Benkoelen (q) . . j
Geïnd bedrag.
Belasting als aequivalent wegens vrijstelling ( .
.
van het aanleggen en onderhouden van \ o* n *]1? , ' '
wegen ter hoof<l,.laats Benkoelen. . . . \ Geïnd bedrag.
Belastingen in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo («).
Hoofdgeld van vreemde oosterlingen in de residentien Wester-afdeeling van Borneo en Amboina
Belasting op de waarde der huizen en eigen- \ Aanslag . .
(lommen te Amboina
( Geïnd bedrag.
Huistaks te Makasser
j
Geïnd bedrag.
Andere hoofdelijke belastingen in het gouver- ( Aanslag . .
nement van Celebes («)
( Geïnd bedrag.
Hoofdelijke belasting in Menado (Minahassa \ Aanslag . .
en Gorontalo)
) Geïnd bedrag..
Belasting o]) de hoofden der huisgezinnen van l .
.
de negorijbevolking in Amboina en onder- \ r , a n , ,£ , ' '
hoorigheden . . .
\ Geïnd bedrag.

Buitenbezittingen.

Java
en Madam.

* 598 i)20
* 731 861
* 410731
* 378 137
* 376 483

72 973
153 720
53 735
11 129
11308

771 009
738 166
464 219
404 214
418 759

32(5 085
12193
3 994
3 939
* 58 550

3 371
1 582

88 3 M
11787
3 367

Buiten-

bezittinffen.
76 065
122 788
47 342
13 392
12 569
4 259
1 103
»
»
»

3 332
62200

* 48 038
3 946
3 946
25188
24 879
9 080
(•)
024 275
(?) (554 109
67 348
* 67 006

(k)
(l)

41 495
3124

4 044

(?)

w

2 506
646
377289

1749
* 344 498

(0
(p)

(?)
(*)

w

27849
4 468
* 4 454
* 23 286
* 23 372
* 57 920
* 59 741
149 190
136 826
30 316
28 953

»
»
»
24 723
24 444
9 324
4 662
622 997
629 308
69 228
68 334

w
(?)
{v)

29 684
4468
4179
24 607
26 297
64 246
61117
153 045
119 734
29 454
26 723

(e) In 't vorig verslag werd over 1874 voor Java en Madura eene ontvangst opgegeven van f 1082 817. Tot toelichting van het hooge
bedrag is thans medegedeeld dat in 1874 op vele plaatsen niet onaanzienlijke sommen wegens venduproeenten, den lande over vroegere
jaren aankomende , van de vendukas bij 's Innds kas werden overgebragt. Sedert wordt voor eene meer geregelde overstorting zorg gedragen.
(f) Hieronder ook het zegelregt wegens uitgereikte lieentien voor het houden van pand- ot'beleenhuizen (zie bladz. 179).
(IJ) Deze belasting wordt alleen geheven van snmniipe passars in Hatavia en Krawang (zie Indisch Staatsblad 1849, n°. 4 4 , art. 33).
(//) In drie residentien van Java (Hatavia , Samarang en Soerabaija) en in de buitenbezittingen wordt het regt om speeltafels te
houden verpacht.
(/) De opgaaf over 1874 in 't vorig verslag betrof alleen den aanslag in Soerakarta. Voor dit gewest en voor Djokjokarta te zamen
beliep de aanslag van genoemd jaar f 40.r>0. Over het denkbeeld om de vreemde oosterlingen in beide gewesten niet langer hoofdgeld te
doen betalen, maar hen in de bedrijfsbelasting aan te slaan, zie men bladz. 90.
(A) lietrett alleen Soerakarta; van den aanslag in Djokjokarta is geen opgaaf ontvangen.
(/) Hieronder vermoedelijk ook het ontvangene in Djokjokarta.
(i») Het voornemen bestaat om, zoo mogelijk reeds in 1878, nevens deze belasting, die als aequivalent te beschouwen is voor de
vrijstelling van heerendiensten (verg. bladz. 86 van dit verslag), eene eigenlijke hoofdelijke belasting in te voeren, over welke zie
bladz. 181/182 hierachter.
(n) In 't vorig verslag, bladz. l.r>8, is deze belasting (een aequivalent wegens vrijstelling van persoonlijke diensten; verg. bladz. 8G van
het tegenwoordig verslag) niet afzonderlijk genoemd, maar begrepen in de cjjfers betreffende de elders in de residentie Palembang (buiten
de hoofdplaats) bestaande huistaks of belasting op de huisgezinnen. Het voornemen bestaat haar in 1878 daarbij in te smelten (zie vorig
verslag, bladz. 1G5, en bladz. 181/182 hierachter).
(0) Deze belasting werkt niet op de hoofdplaats. Over de voorgenomen hervorming der huistaks zie men bladz. 181/182 hierachter.
(/)) Ter opheldering van het verschil tusschen de opbrengst en den aanslag zie men noot ■/.
(q) Over de werking dezer belasting en over plannen tot wijziging zie men bladz. 181 hierachter.
(r) De regelen voor den aanslag zjjn eerst bjj ordonnaucie van 25 l-'ebruarü 1870 (Indisch Staatsblad n'. 58) vastgesteld (zie vorig
verslag bladz. 165).
(«) Hieronder voor de belasting op het graven van diamant in de afdeeling Martapoera (f 3 per hoofd en per maand voor iederen
diamantgraver) in 1875 f 61377, in 1K76 f 43 971. (In 1874 was de opbrengst f 48588.) Zie overigens omtrent het voornemen tot wjjziging
der in deze residentie bestaande belastingen bladz. 182 hierachter.
(1) Hoeveel hieronder voor de residentie Amboina is begrepen, is alleen over 1875 vermeld gevonden; het bedrag over dat jaar was f 3 3 1 .
(//) De hierbedoelde belastingen zijn die, welke geheven worden op Salejjer, Honerate en Kalao, op de eilanden onder Makasser, zoom?de in de Torothealanden. In 't vorig verslag kon zoowel voor 1874 als voor 1875 alleen worden opgegeven de aanslag zonder de
eilanden onder Makasser. Met die eilanden te zamen was de aanslag voor eerstgenoemd jaar f 53 703.
(r) Hoeveel hieronder voor de akleeling Gorontalo begrepen is, wordt alleen vermeld gevonden wat betreft den aanslag over 1875.
Diza beliep toen in genoemde afdeeling f 38195.

. [*•

2.]
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Verpoudhtj/ vit Itiustimj op de Jiaudaschc, spi'cerijperkeii.
Van de gelegenheid , hij ordonnancie van 25 December
1875 {Indisch Staatsblad u'. 295) op Java en Mudura zoowel aan de belastingschuldigen zelven als aan de hoofden
van gewestelijk bestuur geopend, om voor 187(i een nieuwen aanslag voor de verponding te vorderen , werd in

IH:J

77

[Nadert. (Oost-) lndie.J
bijna alle gewesten gebruik gewaakt. Sleohtfl in iV-ne re-identie (Jajiara) werd hiertoe niet overgegaan en bleet dus
de aanslag gelijk aan dien van 1875. Hieronder volgt een

gewestelijk overzigt van den aanslag In de beide genoemde

jaren.

IJlt

(a).

Aanslag wegens uu roerende
goederen bezet en :

GEWESTEN.

met regt in erfpacht
in
of vruchteigendom. van opstal. gebruik.

i afd. Buiteni zorg . .
Batavia
. •
.
overige afi deelingen.

f 8 415,93* f

180,00 f

163 399,01 5

303,00

Aanslag wegens on roerende

goederen beteten:
Te zamen.

375,00 f
»

8 970,93*

(*)

(Ó

(c)

(-7)380 713,53

59 565,78*

(*)

(*)

(*)

52035,48*

»

3 599,87

»)

(*)

5 139,43*

76404,17»

70093,67* f 6 669,75

(*)
»

76 763,42*

36988,24»

36162,49*

172,50

»

36334,99*

17 582,55

17 940,15

98,40

»

18 038,55

(1)

321,00

750,00

380 713,53

1170,62 s

69813,17»

6 591,00

»

Tagal

36815,74

s

172,50

1

Pekalongan

17 484,15

98,40

»

140 666,39

8 606,16

27 311,70

852,00

»

28163,70

27 311,70

s

3 197,06

»

16970,80*

(*)

.• 200 409,00
63 925,50
.

8 961,00

210 675,00

(*)

.

.

Samarang....

Rembang

. . . .

Soerabaija.

.

.

Pasoeroean.

.

.

Probolinggo .

.

.

13779,74

15051,52'
12 184,50

Banjoewangi .
Banjoemas.
Bagelen

Madioen

.

.
.

596,25

.
.

. . . .

. . . .

1 088,61

1 305,00

150 361,16 141 662,46*

6 726,75

»

2138,03*

»

17 189,56

2869,125

»

15053,62* 12856,27'

45,00

11475,79

M

(»)

2429,24 5

.

f

166 784,13

Preanger regentschappen . . .
. . . .

(»)
»

. . . .

Cheribon

(*)
i

163 702,01 *f166 784.13

(*)
58494,78 s

Krawarg

Te zamen.

in
met regt in erfpacht
of vruchteigendom. van opstal. gebruik.

»

70 052,25

64 715,25
17730,10*

8 732,12 f 7996,44*
852,00
(4)

158 391,03

»

28 163,70

(*)

17 692,30

(»)

216 963,00

(*)
5 947,50

21412,31*

92075,06»

2 273,78

»

20003,88*

3 342,37*

»

16 198,65

»

702,00

641,25

657,00

45,00

s

182,86

45,00

2736,42»

2911,76'

256,36

45,00

3213,12»

3517,83*

692,10

7>

4209,93'

3601,98*

765,78

»

4367,765

»

9691,38»

7 740,00

4462,'i8*

»

12202,685

»

8581,24*

9234,49*

330,00

21 685,47*

18 743,45

4 126,65

2508,56

5

6 216,00

3475,38

8269,99*

311,25

17507,82*

4 095,15

1 804,50

15.00

W

Totaal f870661,38 f51003,40

22,50
»

(4)

Niet gesplitst opgegeven.
Nog niet op te geven.

1 876,50

15,00

11079,495

1 536,13*

24406,235

»

1 891,50

M

f 3 586,11 f 1305 964.42 f600021,44 f38089,90 f32 504,89* f 1 3.)4 63.).77'

(o) Enkele cjjfers van liet vorig verslag zijn verbeterd ten gevolge van nader ingekomen opgaven.

(c)

1 819.50

1 515,00

taxatie-commissie te liatavia nog niet was afgeloopen. Nopens dim
aanslag over 1874 geldt hetzelfde; het laatst bekende cij'er van
dien aanslag was f 37Ü807.
(f) Hieronder voor de residentie Batavia alleen
Buitenzorg.

de

afdeeling

(d) De aanslag over 1870 is hier te lande nog niet bekend.
Voorloopig is daarom liet cijfer van 1876 ingevuld , maar ook dit
w a s , bjj de afsluiting der Indische opgaven voor liet verslag, nog
niet definitief vastgesteld , omdat lic; onderzoek van de stukken der

(f) Aan dit cijfer ontbreken de opgaven van vjjfgewesten, zooniede die van het grootste gedeelte der residentie Batavia.

In verband niet het medegedeelde in de aanmerking d
hierboven verdient het aanbeveling om voorloopig/, bij liet
vergelijken van den aanslag in de drie laatste jaren, de
residentie Batavia alleen in rekening te brengen voor zooveel
de afdeeling Buitenzorg betreft. Voor die afdeeling en voor
de overige gewesten van Java en Madura bedroeg de aanslag
over 1874 f 8 9 9 4 4 8 , over 1875 f 9 2 5 250 en over 1876
f 973 921. De verhooging voor 1875 beliep dus f 25 802,
voor 1876 f 4 8 671. Het belangrijkst is de verhooging

voor Pasoeroean, waar de aanslag, in 1875 f 7 0 6 5 2 , voor

(7)

Zie aanmerking il.

1876 werd gebragt op f92 075, voornamelijk ten gevolge
van vervanging der huur van Benige gronden door erfp a c h t , in welk geval de verpondingsbelasting dadelijk van die gronden geheven wordt (Indisch
Stwilshlad
1872, n . 116, art. 17). Hetzelfde is ook de reden van
de verhooging in eenige andere residentien, terwijl verder tot de verhooging hebben bijgedragen de; inschrijving van meer eigendommen in de openbare registers eu

[5. 2J
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oate (Indisch Staatsblad 1N7(>, n". 296) en op het eiland
Bengkalia (Indisch Staatsblad 1877, n°. (iü), waar in den
laatsten tijd eenige peroeelen in de openbare registerssrijn
ingescbreven,en dus de helling der verponding thans kan
plaats bebben (verg. bet verslag van 1875, bladz. 163),
Nog verdient bier vermelding, dut in de verordening

de vermeerdering ren de waarde der aangeslagen per>
oeeleo do.ir aanbouw. Krawang en Tagal sun de Benige
gewesten waar de iwn'lwg verminderd is. in Krawang
werden de Tjinsseni- en

1'ainaiioekan landen lager Bange-

■lagen , omdat de eommieaie tot grondalag aannam eene
taxatie, welke kort te voren ^:m wege de weeakamer In
het belang der minderjarige erfgenamen van den overleden
eigenaar bad plaats gehad , en welke uit den aard der
saak /.<»> hoog mogelijk waa gesteld, doch lager waa dan
de waiflfg der verpondingacommiaaie van 1874. Voor Tagal
is de oorzaak der vermindering niet vermeld gevonden,
ingevolge de ordonuaucie van 28 December 1876(Indisch
Staatsblad n°. 347) zal op Java en Afadura voor bet be
palen ren den ««Tltlflg van 1877 op dezelfde wij/e worden
te werk gegaan all voor 187<i. De bestaande aanslag zal
dus behouden blijven, behalve voor die peroeelen ten aanzien van welke, hetzij bet bestuur, hetzij de belasting
schuldigen zelven eene nieuwe taxaties verlangen.
Een geheel nieuwe aanslag, alleen voor 1877, werd voor
het gouvernement van Sumatra'l Westkust verordend, waar
bij dezelfde regelen gevolgd zullen worden als voor den drie
jarigen aanslag over 1874 tot en met 1870 waren voorge
schreven; alleen is de benoeming der comniissien aan t\vn
gouverneur overgelaten {Indisch Staatsblad 1876, n*. 293).
Op dezelfJe wijze had ook de eerste aanslag der ver
ponding plaats in het gouvernements-grondgebied op Ter-

VENDÜKANTOBEN.

[Neder!. (Oost-) Indie.]

houdende herziening van de maatregelen tot wering van

brandgevaar in gewestelijke hoofdplaatsen (Indisch Staatsblad IN7">, nu. 288; verg. vorig verslag, bladz. 74), voor
nieuw opgerigte huizen van inlanders op die plaatsen, welke
met pannen of metaal gedekt zijn , vrijstelling van verpon
ding is verleend veor 8 of 4 jaren , naarmate de huizen van
■teen dan wel van hout of bamboe zijn gebouwd.
De aanslag der Bandasehe speeerijperken , in 1875 vast
gesteld op f 78Ö0U, ia voor 1876 geklommen tot f 91440.
De aanslag geldt weder voor niet meer dan één jaar,
omdat in de prijzen van de noten en de foelie nog veel
afwisseling is op te merken.
Vtnduhantoren. De cijfers betreffende de administratie
der vendukantoren over de jaren 1874 en 187."), vermeld
op bladz. 161/162 van't vorig verslag , zijn in onderstaand
overzigt, tevens aanwijzende de cijfers van 187(i, volgens
nadere gegevens gewijzigd. Ook dit overzigt is niet geheel
volledig , daar bij de afsluiting de verantwoordingen van
sommige kantoren nog ontbraken.

Zuivere winst
Inkomsten ™
1 ractenienten, aan vendu
Omzet
procenten en
voor het ! .
andere
over het
bureau- en
inkomsten
Gouvernement'
voor
het Gouver geheele jaar.
andere
(o,,zuiver
nement.
; onkosten. (2)
bedrag*).
I

Landskantoren
geheel
voor
's lands rekening geadmif
i beheerd doorambBijzondere
tenaren. . . .
kantoren (1) ^ beheerd door nota
rissen
. . . .

553 990

f

205 253

f

»

348 737

f 16 350 995 f 5 970 843

45 374

2 972450

83 040

26 982

1816 818

64 582

Achterstallige
debetj.osten,
die bij het
einde van het
dienstjaar
meerdau 12
maanden oud
waren.

f

372 761

f

553990

f

205 253

f

421093

f 21140 263

f 6 118465

f

372 761

f

624 802

f

202 560

f

422242

f 16 575 819

f 6 732 925

f

386 405

J>

52 481

3 651471

137 849

»

26 865

1 862 156

31 804

18?5.
1 beheerd door aniliBijzondere ] tenaren. . . .
kantoren(1) j ü e l i e e r ( l ( l o o r n „ t a _
rissen
. . . .
1870.

Onder den
omzet zijn
begrepen de
voor gouvernenientsrekening ver
kochte goede
reu ter waarde
van: (3)

f

624802

f

202560

f

501588

f 22 089 446

f 6 902 578

f

386 405

f

696151

f

200 689

f

495 462

f 18 729 549 f 5439 574

f

346 873

[ beheerd door ambBijzondere \ tenaren . . .
kantoren (1) \ i ) e h e e r d d o o r n o t a .
rissen
. . . .

»

f

696.151

f

200 689

f

44 350

2 974 907

119 796

7>

29 970

2 014188

27 284

7>

569 782

f 23 718 644 f 5 586 654

f

346 873

(1) De bijzondere vendukantoren worden beheerd op verantwoordelijkheid en risico van de daarbij aangewezen vendumeesters, be
houdens de aansprakelijkheid der Regering voor de voldoening, M wijze van voorschot, van de niet tijdig betaalde rendementen van
gehouden vendutien. De vcndunicesters en het verder personeel bü die kantoren ontvangen voor dit werk geen bezoldiging van den lande,
maar hebben regt op aandeden in de venduprocenten. liet Gouvernement ontvangt van deze kantoren alleen het aandeel, dat den lande
voigens de bestaande bepalingen in de venduprocenten toekomt.
(2) Hieronder wegens praktizijns- en geregtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken , in 1874 f 4924, in 1875
f 2291 en in 1876 f 420.
(3) Hieronder niet begrepen de opbrengst der Padangsche koffijveilingen, omdat die opbrengst niet by het vendukantoor, maar regtstrccks bjj 's lands kas wordt betaald.

[f. 2.j
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(liitli.sc// Staatsblad

De werkzaamheden vnn liet vondukantoor te Sainaran-

namen dermnte toe, dat <le in de laatete jaren toegestane
fondsen voor tijdelijk personeel niet langer voldoende waren
om het werk te doen bijhouden en tevens aan alle aanvragen tot bet honden van vendutie gevolg te geven. Ook
de bande] drong op voorziening aan. De Indische Regering
besloot toen, voorloopig voor een jaar, bet personeel met
één adjunct-boekhouder en een paar klerken uit te breiden.
Door liet grooter aantal vendntien dat nu kan

worden

gehouden i «al de vermeerdering van uitgaven ruimschoots
worden vergoed.
'sLanda kas heeft in het afgeloopen jaar tot eengrooter
bedrag dan in 1875 moeten bijspringen voor de voldoentog
van vendu-accepten, welke door de particuliere vendukantoren niet tijdig werden betaald. Daarvoor werd uitgekeerd eene som vsnf 74006(1), waarvan in betzelfde jaar
ongeveer f8000 werd terug ontvangen. In mindering van
vroeger verleende voorschotten werd in 1876 nog terug
ontvangen f 10 244. Vroeger werd met het verleenen
van voorschot uit 's lande kas zoolang mogelijk gewacht
In den laatsten tijd komt de Regering hij wanbetaling
dadelijk

1 nsschenheide, zoodra het haar blijkt dat

het

accent de werkelijke opbrengst vertegenwoordigt van de

vendutie waarvoor liet is afgegeven.
Wanneer de in
gebreke gebleven vendumeester 's lands schuldenaar is
geworden, kunnen dan rladelijk alle middelen worden te
haat genomen om voor de terugbetaling te zorgen.
In de beruchte zaak van bet vendukantoor te Djokjokarta heeft de Regering nog een gedeelte moeten voldoen
van een tot een te hoog bedrag afgegeven vendu-accept,
gedisconteerd door de spaar- en beleenbank te Bamarang,

zoodat in deze zaak wegens afgifte van accepten tot dusver
door het Gouvernement in 't geheel is betaald f32 742,56*.
Zooals in 't vorig verslag (bladz. 163) werdaaugeteekend,

zijn nog onbetaald eenige accepten van hetzelfde kantoor,
afgegeven niet door den vendumeester selven, maar in zijne
plaats door den venduschrijver. In een proces tusscben de
Javascbe Bank, den vendumeester en de endossanten van
zulk een accept, besliste de raad van justitie t e S a m a r a n g ,
dat de door den venduschrijver, als geinagtigde van den
vendumeester, geteekende accepten door een onbevoegd
persoon opgemaakt en uitgegeven, en bij gevolg nietig en
van onwaarde waren. Het Hooggeregtshof nam aan (arrest
van 30 Maart 187(i), d a t , al ware het accept ook afgegeven
in strijd met de bepalingen, de vendumeester toch volgens
de beginselen van wisselregt onherroepelijk verbonden was.
Toen de vendumeester desniettemin nalatig bleef in de
betaling van verschillende accepten als bet bovenbedoelde,
werd de Regering daarvoor aangesproken. Bij 'e Hofs arrest
van lHJanuarij 1877 ([,/disch Weekblad va% hét RegtrP.lVb)
werd de aansprakelijkheid der Regering aangenomen, op
grond dat de door den vendu.sein-ij ver namens den vendumeester geteekende orderbiljetten den gewonen vorm hadden
der venduaccepten, en dat de magtiging van den vendumeester op den venduschrijver niet was weersproken. In
revisie werd 's Hofs eerste uitspraak bekrachtigd (arrest
van 20 Julij 1877; Indisch Weekblad rau het Beat n°. 738).
Misbruiken bij de vendukantoren te Pekalongan en te
P a d a n g , ontdekt door de inspecteurs van financiën (verg.
bladz. 78), hebben geleid tot ontslag der betrokken ambtenaren. De stukken zijn gesteld in handen van den procureur-generaal.
Ten einde eene herhaling der moeijelijklieden te voorkomen, die zich met de vendukantoren hebben voorgedaan,
en het Gouvernement voortaan te vrijwaren voor de gevolgen zijner aansprakelijkheid voor de betaling der door
de particuliere vendukantoren afgegeven accepten , wordt in
Indie eene nieuwe regeling dezer aangelegenheid ontworpen.
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n°. 73) door de Indische Wegering lie-

paald dat, behalve op de gewestelijke hoofdplaatsen (2)
BD andere reeds op wettige wijze aangewezen plaatsen ,

zegels verkrijgbaar zouden zijn op alle hoofdplaatsen van
afdeelingen, die door adsistent-residenten bestuurd worden ,
en voorts te Takalar, Saleijer en Jiima in het gouvernement

van Celebes en onderhoorigheden. Met bet debiet dersegels
zijn, onder genot der daaraan verbonden voordeden en

behoudens verantwoordelijkheid aan de Algemeene Beken*
kamer, belast! op de bedoelde afdeelings-hoofdplaatsen do

adsistent-residenten en op de drie andere genoemde plaatsen

de eerste civiele autoriteit. Dok ia de aandacht gevallen
op de groots hoeveelheid oude zegels, hij verschillende
zegel-dchituut.cn in voorraad, waardoor dezer verantwoordelijkheid noodeloos bezwaard bleef Men is er nu op uit

deze overbodige zegels op te ruimen.

De bepaling aan het slot van art. 41 der zegel-ordonnancie
(Indisch Staatsblad 1817, n°. 5 0 ) : » Rn zal voor elke
f 30 000 daarenboven (d. i. voor contracten loopende over
sommen boven de f 70 000) bet zegel moeten verhoogd
worden met tien g u l d e n " , gaf aanleiding tot de vraag, of
de f 10 verhooging ook moet worden betaald voor een
gedeelte van f 30 000. Volgens sommigen zou bijv. het
zegel van een contract van aanbesteding van f 80 000
slechts bedragen f 4 0 , d. i. evenveel uls voor een contract
van f 70 000. Volgens anderen moest bet zegel gesteld
worden op f 8 0 , dus even boog als voor een contract van
f 100 000. De Indische Regering, zich aansluitende aan
een vonnis van den raad van justitie te Batavia, dd. 27
Maart 1857 (zie » Het liegt in Nederlan Isch-Indie" deel XV,
bladz. 224), vereenigde zich met laatstgemelde meening.
Die beslissing geldt ook voor de toepassing van andere
artikelen der ordonnancie, waarin eene dergelijke bepaling
als de bovenvermelde voorkomt.
Licentie» voor het houden van pand- of belcenhukcn. Het
aantal pandhuizen , voor welke gedurende 187(i en in elk
der vier voorafgegane jaren in de verschillende gewesten
licentien als de hierbedoelde werden afgegeven, blijkt uit
het voljjend overzürt:
Aantal uitgereikte licentien.
GEWESTEN.

■Java en
Bantam
Batavia

Krawang

1
13
2
2

1
37

1
46
1
3
33
69
21
40
62
100
109

Soera baija

8
19
31
»
1
21
35
24
488

«50

488

650

40
58
17
8

Pasoeroean
Probobnggo
Banjoewangi

T>

Djokjokarta
Soera karta
Madioen

f>

2
24
50
17
32
53
67
73
51
20
10
»
12
25
31
33
22
24
37
29

13
32
41

Samarang
Japara

Bijblad van ds Nederlandsche Staats-Courant. 1S77—1878.

1874.

20

Tagal

(1) Voor twee ïiotarissenvendiiineesters, wier boeken ook niet
in orde bleken te zijn, moest 's lands kas voorschieten I' :il 889 ea
f 24 505. Op eerstgenoemde som werd reeds een gedeelte terug
ontvangen: liet andere voorschot zal wel voor het grootste gedeelte
verloren zijn, daar de schuldenaar overleed kort mulat de wanorde
in zijne administratie was ontdekt.

1873.

1875.

1876.

Madura.

Preanger regentschappen .

Ha/t Vtt» ttgd. Het bleek dat sedert jaren Kegels werden
verkocht ook on plaatsen, niet door eenigregermgabesluit
daarvoor uitdrukkelijk aangewezen. Ten einde dien verkoop
op wettige wijze te bestendigen waar dit wenscheUjk te
achten w a s . werd bij een besluit van 30 Maart 1877

1
1872.

63
25
12
1
12
26
36
47
37
28
44
36

1
59
;>
4
38
70
24
50
65
133
110
51
23
14

2

18
32

36

2
65
»
8
42
62
22
53

66

114
109
61
21
14
2
20

32
33

30
52
46

40
30
34
58
40

842

938

924

842

938

924

4Ó

36

Te samen op Java en

Transporteeren

(2) Voor deze was het onderwerp geregeld lij Indisch Staa'sblad 1822, n". 34.
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gen en van het geleend bedrag op elk der drie hoofdplaatsen van J a v a , gedurende de laatste vijfjaren.

GEWESTEN.
1872 1873 1874 1875 1876.

Getal
Por transport
Iiuiteubmttingen.
Sumatra's Westkust.

Benkoalan
Lampongaohe diétrioteo.

.

.

.

Palembang
Suniatra's Oostkust (a). .
Riouw
Banka
Billiton
Wester-afdoeling v. Borneo
Zuider- en Ooster-afdeeling
van Borneo
Celebes (gouvernement van)
Menado
Amboina
Ternate
Timor

488
22
3
»
17

650
24
3
16

842

938

924

24
5
»
15

24
5

1

»

»

1
11
6
15

2
13
8
12
4
5
2

»

15

8
5
14

8
8
13

2
8
5
7

3
4
2
1
2
1

3
3
1
1
2
1

5
5
2
1
2
1

5
4
2

Te zamen in de Buitenbezittingen
. . . .

82

83

82

91

Totaal voor geheel Nederlandsch Indie. . . .

570

733

924

25
5
»
27

PLAATSEN.

1029 1032

(«) Alleen wat betreft het eiland Hongkalis. In het overige deel
dezer residentie werkt de pacht der pandhuizen (zie vorig verslag
bladz. 107 en bjjlage JJ hierachter).
Viel, sedert de vervanging der pacht door de nieuwe
regeling {Indisch Staatsblad 1869, n°. 8 5 ) , elk jaar eene
toeneming van het getal pandhuizen op te merken, voor 187(5
wijst het totaalcijfer voor Java en Madura, in vergelijking
met 1875, eene vermindering niet M a a n . De vermindering
in Kadoe met 3 en op Madura met 6 wordt onder anderen
daaraan toegeschreven, dat niet voor alle pandhuizen, die
daar in het. voorafgegane jaar werden gevestigd, voldoende
winsten te behalen waren. De aanzienlijke afneming van
het getal in Rembang (van 133 tot 114) is ten deele een
gevolg van de omstandigheid, dat eenige personen, die in
1875 licentien hadden aangevraagd, meer met de bedoeling
om zich te kunnen vestigen op plaatsen waar zij den sluikhandel in opium konden drijven dan om kleine sommen
tegen pand in leen te geven , die licentien niet hebben laten
vernieuwen, toen hun bleek dat de politie krachtig genoeg
was om een, streng toezigt op hunne handelingen f'- benden.
Verzoeken om vergunning tot liet oprigten van een pandhuis op plaatsen, waar de politiemiddelen voor een behoorlijk
toezigt te kort schoten , werden door den resident van
Rembang afgewezen, wanneer de verzoekers niet te goeder
naam en faam bekend stonden, en vermoed kon worden
dat zij met hun verzoek nevenbedoelingen hadden. De Indische Regering besliste, dat de hoofden van gewestelijk
bestuur bevoegd zijn tot afwijzing in zulke gevallen. Nog
in vijf andere gewesten verminderde het getal pandhuizen
in 't geheel met 1 8 , waarvan 8 alleen in Tagal. Daarentegen nam het getal in 10 residentien eenigermate t o e ,
in 't geheel met 32. In Bantam, waar tot nog toe slechts
een pandhuis ter hoofdplaats Sering bestond , werd in 1876
eene licentie verleend voor de afdeeling Anjer, doch dit
pandhuis bleef wegens gel.rek aan inkomsten niet bestaan.
In de Preanger regentschappen werden alleen licentien
aangevraagd voor de afdeelingen Tjiandjoer en Soemedang,
voor de eerste 6 , voor de laatste 2 , in 't geheel 4 meer
dan in 1875. Blijkens het medegedeelde overzigt nam het
getal pandhuizen 't meest toe in Kediri en Batavia. In de
atileeling Stad en voorsteden van laatstgenoemde residentie
bestonden in het afgeloopen jaar 3 pandhuizen meer dan
in 1875, zoo als blijkt uit den volgenden staat, bevattende
eene vergelijking van het getal pandhuizen en beleenin-

Getal
beleeningen.

Geleend
bedrag.

voorsteden). .

8
22
31
37
40

143 70<> f 541965
239 690
927 679
317 637
1 146 886
338 420
1 130 739
369 607
1 295 144

Saniarang. . . .

1872
1873
1874
1875
1876

7
11
17
20
21

292 265
293 934
331 580
389 928
399 003

724 848
714 993
1 207 376
959 832
939 172

17

563 925
575 997
645 890
666 621
593 149

1372 613
1491638
1 830 666
1 931 325
1 657 961

Soerabaija. . . .

108

pandhuizen.

1872
1873
1874
1875
1876

Batavia (Stad en

»

2
1

Jaren.

1872
1873
1874
1875
1876

20
29

29
26

In tegenstelling met Java en Madura was in de buitenbezittingen het aantal pandhuizen over het afgeloopen jaar
hooger dan dat van 1 8 7 5 ; toen waren er 91 , in 1876
108, alzoo 17 meer, waarvan 12 in Palembang.
Op 8 personen na (5 Europeanen en 3 inlanders) waren
in 1876 al de houders van pandhuizen Chinezen.
In het onderworpen gedeelte van Groot-Atjeh bleek behoefte te bestaan aan gelicentieerde pandhuizen. Door den
militairen tevens civielen bevelhebber werd daarom het
voorstel gedaan om aldaar, even als in de residentie Sumatra's Oostkust, de pacht der pandjeshuizen te doen
werken. De Indische Regering vond echter geen voldoende
reden om ten aanzien van die landstreek vooruit te loopen
op de beslissing van het Opperbestuur aangaande haar
voorstel tot wederinvoering van de pacht in geheel Nederlandsch Indie (zie vorig verslag, bladz. 164). Voor Atjeh
toch scheen geene afwijkende regeling noodig, zoo als
voor Sumatra's Oostkust wenschelijk was geoordeeld (verg.
vorig verslag, bladz. 167).
'i'egen het genoemde voorstel tot wederinvoering van de
pacht zijn intusschen bij de overweging hier te lande
bedenkingen gerezen. Het had ten doel : 1°. het getal der
pandhuizen te beperken ; 2°. eene billijke rente te waarborgen; en 3°. aan 'slands kas eene niet onbelangrijke
inkomst terug te geven. In de toelichting werd, wat het
eerste punt betreft, opgemerkt, dat het licentiestelsel op
Java en Madura heeft geleid tot eene groote vermeerdering van het getal wettige pandhuizen , van het getal
beleeningen en van het bedrag der geleende sommen. Tot
en met 1875 heeft zich inderdaad gestadig eene sterke
toeneming vertoond , maar die schijnt in 1876 tot stilstand
te zijn gekomen. W a t het tweede punt a a n g a a t , valt het
niet te ontkennen, dat de rentetarieven in vele gevallen
hooger zijn dan het vroeger ten tijde der pacht vastgestelde
tarief, maar het is gebleken dat op sommige plaatsen minder
renten worden geheven dan de tarieven aangeven, terwijl
tijdens de pacht het tarief veelal werd overschreden. De
werking van de concurrentie heeft zich echter ongetwijfeld
niet vertoond in verlaging van de renten, maar daarentegen
wel in hooger taxatie der panden, zoodat op de ingebragte
goederen meer wordt voorgeschoten. Toch is de verhouding
van het getal der aflossingen tot dat der beleeningen vrij
gunstig. Met het oog op liet groot getal aflossingen (een
opmerkelijk verschijnsel wanneer het wordt in verband gebragt met de hoogere rentetarieven en de hoogere taxatie) kon
niet als bewezen worden aangenomen, dat de zooveel ruimere
gelegenheid tot verpanding den prikkel tut verkwisting
en luiheid bij de bevolking heeft doen toenemen. Evenmin
was op afdoende gronden aangetoond, dat de mededinging
tusschen de pandhuis-houders geheel ontbrak, en dat derhalve de schatkist, door het laten varen van iiet monopolie,
| eene inkomst heeft prijs gegeven zonder dat de bevolking
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daarbij haat heeft gevonden. De mededinging schijnt zich
op andere wijze , (MO verwaclit werd , te nebben doen gevoelen , daar e r , lOOftll gezegd, meer on de penden wordt
geleend, hetgeen voor de inbrengers een voordeel i s , misschien van meer belang dan eene lage renteberekenin^.
Daar liet Gouvernement zich in eene zaak als deze, die
regtstreeks ingrijpt in het leven der inlandsche bevolking,
niet uitsluitend mag laten leiden door beschouwingen vnn
fiscalen aard , scheen het herstel van de pacht, in strijd
met de in 1809 genomen beslissing en met de beginselen
die in Nederland en elders ten opzigte van de banken van
leening vrij algemeen als geldig worden erkend, nog niet
op afdoende gronden te kunnen worden verdedigd. De
Indische Regering is dus uitgenoodigd een nader onderzoek te doen instellen , waarbij in het bijzonder zou zijn
te letten op hetgeen onder de tegenwoordige regeling werkelijk aan renten wortlt betaald, op liet al of niet bestaan
van mededinging tusschen de pandhuis-houders, op den
vorm waarin die mededinging zich openbaart, en op den
invloed dien de vermeerdering van het getal pand huizen
beeft gehad in het voordeel of in het nadeel der bevolking.
Regt van overschrijving van vaste goederen. (1) De vraag
is gerezen , wanneer de termijn van overschrijving voor
onroerende goederen , onder de hand vervreemd , i n g a a t ,

AANTAL GESLAGTE BUFFELS.
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ingeval de dag , waarop de acte ren vervreemding ia opgemaakt , een andere is dan die waarop de aangifte bij uen
landineter plaats heeft, of dan de dag waarop bet goed in
het bezit van een ander is overgegaan , welke drie tijdstippen in art. 2 der overschrijviiigs-ordonnancie (Indisch

Staatsblad 1834, n°. 27) achtereenvolgen* worden genoemd,
De Indische Begering beeft als bare meeuing te kennen
gegeven, dat het artikel in dien zin moet worden opgevat , dat voor eigendomsovergang van onroerende goederen,
ten gevolge van openbaren verkou]), de termijn van overschrijving ingaat met den d a g der vendutie, doch in alle
andere gevallen met de dagteekening der overeenkomst ,
indien de dagteekening bekend i s , en indien zij niet bekend i s , hetzij met den datum van de aangifte bij den
landmeter, hetzij met dien van den overgang der onroerende goederen in het bezit der nieuwe verkrijgers, en
wel met het vroegste van die twee tijdstippen.
Belasting op paarden en, rijtuigen. Een ontwerp van eene
nieuwe regeling van deze belasting is in lndie in overweging.
Belasting op het slagten van bufels, runderen, paarden
en veulens in de Preanger regentschappen. In het volgend
overzigt vindt men de opbrengst dezer belasting sedert
hare invoering vermeld.

AANTAL GESLAGTE KUNDEREN.

AANTAL GESLAGTE PAAKUEN Onzuivere
EN VEULENS.
opbrengst

JAREN.
OnvolKalVolwassen. wassen. veren.

belasting'.

OnvolVolwassen. wassen.

Kalveren.

Totaal.

8 653

5 386

3 670

17 709

51

43

30

124

12 974

9 446

5 576

27 996

54

64

45

169 |

(*)

(»)

(*)

63 725

1873.

10 277

8 964

5 563

24 804

31

57

30

1874.

7 873

7 691

4 767

20 331

32

67

227

511

738

45 939

1875.

7 684

8176

4 860

20 720

45

63

173

748

921

46 592

1876.

6 423

7 948

4 960

19 331

16
26

11
o

118
110

56

15

97

174

669

843

42 364

1871.

Totaal. Paarden. Veulens. Totaal.

(Junij t/m. Dec.)

1872.

(«)
f 4(1 670

54 559

(a) De heffing bedraagt: voor buffels en runderen, naar Stillag zij volwassen, onvolwassen ol' kalveren (beneden V/.2 jaar oud) zijn
f 3 , f 2 of f 1 per stuk; voor paarden en veulens respectievelijk f 4 en f 2. Van de opbrengst wordt 8 pet. collecteloon aan de dessahoofden uitbetaald.
(b) De slagt van paarden en veulens werd voor 'teerst in 1874 aan belasting onderworpen.
De gestadige vermindering van de opbrengst dezer belasting wordt toegeschreven aan de handelingen der dessahoofden, die met de inning belast zijn. Het is niet mogelijk
op de heffing een afdoend toezigt te houden. De vraag, of
liet niet wenschelijk is de belasting te verpachten, maakt
thans een punt van overweging uit.
Hoofdelijke belastingen in de buitenbecittingen.
In het
vorig verslag, bladz. 165, is medegedeeld dat de tot dus
ver verkregen ondervinding omtrent de in 1873 in Benkoelen ingevoerde hoofdelijke belasting , naar het oordeel
van het hoofd van gewestelijk bestuur, weinig bevredigend
was. De belasting, zoo als die is geregeld bij Indisch
Staatsblad 1872, n°. 2 0 5 , schijnt min of meer in strijd
met het billijkhcidsgevoel der bevolking, wier denkbeelden
en instellingen medebrengen dat alle leden van een zelfden
stam gelijke regten hebben, maar ook gelijke lasten dragen.
De individueele aanslag en de verdeeling van de belastingschuldigen in klassen , naar gelang van hun vermogen ,
zijn voorts oorzaak dat een ieder in eene lagere klasse
tracht te komen en meer nog dan vroeger de uiterlijke
kenteekenen zijner gegoedheid poogt te verbergen. Dit
werkt nadeelig op de ontwikkeling van het gewest. Ook

(1) Over de voorgenomen invoering van een nieuw stelsel van
overgang van onroerende goederen en van vestiging en doorhaling
van hypotheken , zie men bladz. 70.

beeft een individueele aanslag groote bezwaren voor het
bestuur, daar die aanslag zeer tijdroovend is in een land
waar de middelen van gemeenschap nog gebrekkig zijn.
Met het oog op de oproerige beweging in 1873, waarop
de invoering van deze belasting niet geheel zonder invloed
was (verg. liet verslag van 1874, bladz. 15), kwam bet
minder wenschelijk voor om te spoedig tot eene nieuwe
regeling over te gaan , omdat dit ligtelijk een verkeerden
indruk zou hebben te weeg- gebragt. Thans is echter het
denkbeeld in overwe_
genomen om deze belasting te
vervangen door eene regeling van gelijken aard als cue

welke in de binnenlanden van Palembang werkt, volgens

welke al de belastingschuldigen , die inwoners van dezelfde
doesson of marga zijn , evenveel betalen.
In November 1876 is de Gouverneur-Generaal gemagtigd
om tot herziening en wettelijke regeling van de belastingen
in de residentie ralem bang over te gaan (zie vorig verslag,
bladz. 165). Daarbij is groote omzigtigheid en gematigdheid
aanbevolen. en is den Landvoogd de bevoegdheid gegeven
o m , wat de huistaks of belasting op de huisgezinnen in
de binnenlanden betreft, voort te gaan met het heffen
van d.e halve belasting van de vveduvvnaren en met het
vrijstellen van de ongehuwden , indien , na onderzoek ,
blijken mogt dat eene afwijking van deze van ouda in
Palembang gevolgde beginselen in de oogen der bevolking
onbillijk zou wezen. De resident acht bet tijdstip gunstig
v o o r d e uitvoering van de ontworpen maarregelen, zoodat

15. 2.]
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HUM hoopt, da nieuwe verordeningen mei 1878 in werking1
tt; kunnen doen treden. Terwijl de regeling win de belasting ui de binnenlanden niet dadelijk tot eene aanzienlijke
vermeerdering van Inkomsten zul lelden , wordt, alt gevolg vim de invoering eener hoofdelijke belaiting ter
hoofdplaats Palembang, op eene inkomst van ongeveer
f 70 000 voor bet volgende jaar gerekend.
In de Lampongsobe districten, waar tot dus ver geene
belaating werd opgebragt, cal welligl Bene soortgelijke
regeling,als in dé binnenlanden van Palembengin werking
is. kunnen worden ingevoerd. Tot dusver evenwel zijn
dienaangaande geen nieuwe voorstellen ontvangen (verg.
bet verslag van 1875, bladz. 167).
De nieuwe regeling van de belastingen in de residentie
Zuider- en Uoster-efdeeling van Borneo en in het gouvernement vanCelebei en onderhoorigheden, waartoe in 1875
magfa'ging werd verleend (zie het verslag van 1875, blads.
107, en (lat van 1876, blads. 165), is ook nu nog niet tot
stand gekomen. Het hevelen nader onderzoek is nog niet

afgeloopen. Wat eerstgenoemd gewest betreft. wordt het
leukbeeld overwogen om de ontworpen hoofdelijke beasting niet in te voeren, maar zich meer te bepalen tot
regeling en wijziging ven de bestaande belastingen.

[Nederl. (Oost-) Indie.]
de belastingen verbetering te brengen. I n J u n i j 1877 heeft
de Gouverneur-! ieneraal bovendien de hoofden van gewestelijk bestuur in de gedegenheid gesteld hunne denkbeelden te d
kennen omtrent hetgeen van regeringswege zou kunnen worden gedaan tot versterking van liet
evenwigt tuaschen de ontvangsten en uitgaven in Nederlandsch Indie. Zij zijn uitgenoodigd om niet alleen te
berigten omtrent bezuinigingen , die zonder schade voor
het algemeen belang zouden kunnen worden aangebragt,
maar ook omtrent de maatregelen die tot, verhooging van
's lands inkomsten zouden kunnen strekken , hetzij door
herziening van de bestaande verordeningen, hetzij door invoering van nieuwe middelen van inkomst.
C.

Overneming van belastingen ter Oostkust vnn Sumatra.

Werd in het vorig verslag vermeld dat, de verpachtingen
ter Oostkust van Sumatra , op de plaatsen waar de belast i n g e n , blijkens de ordonnanoien van 1 en 29 November
1875 (Indisch Staatsblad n". 2 3 6 , 272 en 273), door het
Gouvernement zijn overgenomen, voor 1870 boven verwachting gunstig waren afgeloopen , ook de heffing der
i n - e n uitvoerregten leverde over het eerste jaar (187(5) eene
niet onvoordeelige uitkomst op. Geraamd op f 114 000,
beliep de ontvangst f 127 34'i(zie op bladz. 174 eene opgaaf
van de ontvangst bij elk der 7 kantoren).
De pachtschat over 1870 bedroeg f 4 7 8 936 (1) of, na
aftrekking van de opbrengst der pachten welke reeds
vóór 1870 bestonden en van de ingetrokken belasting der
troeboekvisscherij,
f 433 336

Door eene onregelmatigheid in de toepassing der bepalingen omtrent de heffing der in de residentie Anihohm
(buiten de afdeeling Banda) voor de negorij-bevolking uitgeschreven hoofdelijke belasting {Indisch Staatsblad 1803,
n°. 4 2 ) , werden alle inlandsche ambtenaren en beambten
van de belasting vrijgesteld, niettegenstaande het a a n gehaalde Staatsblad slechts een paar oategorien voor vrijHierbij gevoegd liet bedrag der in- en uitstelling- in aanmerking b r e n g t Toen deze afwijking aan
voerregten
127 346
het licht k w a m , hij gelegenheid van een voorstel om ook
de kweekeliagen der in 1874 opgerigte Ambonscbe kweekGeeft te zamen . . . f 560 702
school van de belasting te ontheffen , achtte de Indische
Begering, uit aanmerking van de geringe inkomsten van
De uitgaven in verband met de overneming
het inlandsche personeel en met het oog op de regelingen ' d e r belastingen bedragen (verg. vorig verslag-,
der hoofdelijke belasting in andere gewesten , het ongebladz. 10)
213 512
raden aan de eenmaal genoten vrijstelling een einde te
maken. Tot wettiging van den feitel ijken toestand werden
Zoodat het eerste jaar een voordeel opleverde
alzoo bij ordonnancie van 3 November 1876 (Indisch Staatsvan
f 347 190
blad n°. 278) alsnog onder de vrijgestelden opgenomen:
Voor 1877 zal het voordeel wel is waar niet zoo groot,
alle inlandsche ambtenaren en beambten in dienst van den
l a n d e , daaronder begrepen de inlandsche onderwijzers en
maar toch niet onbelangrijk zijn. Over dat jaar toch bede kweekelingen aan de kweekschool voor inlandsche
draagt de pachtschat f 324 276 (2), of, na aftrekking als
onderwijzers.
boven
f 278 676
Invoering tan nieuwe en verbetering xau bestaande be/ast'un'ti.
In September 1870 werd een schrijven van den
Gouverneur-Generaal ontvangen, waarin de Landvoogd
als zijne meen ing mededeelde , dat hij, ofschoon in beginsel
geen bedenking hebbende tegen de invoering van eene
personeels belasting, waaraan de Europeanen en vreemde
oosterlingen zouden worden onderworpen, het toenmalig
oogenblik minder geschikt achtte om deze maatregelen door
te zetten. Met deze meening van den Gouverneur-Generaal
wer 1 ingestemd en hem werd geantwoord dat het plan tot
invi.ering van eene personeels belasting en van een patentregt
voorloopig kon blijven rusten , totdat de noodzakelijkheid
van een dergelijken maatregel duidelijker zou blijken. Inusschen zijn de plannen tot krachtige uitbreiding van de
poorwegen op Java tot rijpheid gekomen , en zijn thans
aan de Staten-Qaneraal dienaangaande voorstellen ingediend
(verg. bladz. 148), die, worden zij goedgekeurd, ten gevolge
zullen hebben dat de uitgaven ten behoeve van Nederlandse!) Indie aanmerkelijk zullen toenemen. Van daar dat
de bedoelde belastingplannen weder zijn ter hand g e nomen, en dat het voornemen is opgevat om in 1879
eene personeele belasting en een patentregt in Indie in te
voeren. Beide belastingen zouden op de Europeanen en
met dezen gelijkgestelde!) zijn toe te passen; de eerste ook
op de vreemde oosterlingen, d i e , door eene nieuwe regeling
van de bedrqfsbelastmg op .lava en Madura en door de
uitbreiding van die belasting tot de vreemde oosterlingen
in de buitenbezittingen (verg. bladz. 90 van dit verslag),
r Is in 1878 aan eene belasting van gelijken aard als het
patentregt zullen kunnen worden onderworpen.
Voorts zijn nog verschillende andere maatregelen in behandeling, die de strekking hebben om in de regeling van

De opbrengst der in- en uitvoerregten in
1877 gelijkstellende met die in 1876 , of . .
dan staat eene ontvangst van

127 346
f 400 022

tegenover eene uitgaaf van
zoodat voor 1877 het voordeel der overneming van de belastingen is te stellen op . . f

213 512
192 510

In 't laatst van 1870 kregen ook — zoo ais reeds op
bladz. 18 is gezegd — de onderhandelingen betreffende
de overneming der belastingen in de rijkjes Serdang en
Langkat baar beslag. Tegen eene jaarlijkscbe uitkeering
van f 96650 aan de regthebbende vorsten en hoofden (3)
heeft het Gouvernement het regt verkregen om in g e noemde landschappen, alleen het Langkatsche district
Tamian uitgezonderd, belastingen te heffen. In de plaats
van de heffingen die tot dusver ten bate kwamen van de
vorsten en hoofden aldaar, is t h a n s , krachtens de ordonnancie van 10 September 1876 (Indisch Staatsblad n°. 239),
met ingang van 1 Januarij 1877, van wege en voor rekening van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement een
aanvang gemaakt m e t :
a. de beffing van in- en uitvoerregten te Rantau Pandj a n g (hoofdplaats van Serdang), te Pebaoengan (een zuidelijker gelegen kustplaatsje aldaar) en te Klambir, ook
genaamd Tandjong Poera (hoofdplaats van Langkat) , en
(1) Namelijk de opiumpaeht f 290520, de overige pachtmiddelen
f 188 436.
(2) Namelijk de opiumpaeht f 189 900 en de overige pachtmiddelen
f 134 31G.
(3) Voor die in Serdang f 47 500 en voor die in Langkat f49 150.

[*•
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zulks mei toepassing van bet tarief voor da overige landgobappnn vastgesteld (zie vorig verslag bladz. 160/167))
}, de verpachting in bet geheele gebied van Serdang
en Langkat, met uitzondering, wat laatstgenoemd iand*

[iNfederl. (Oost-)

uitsluitend rflgt tot liet stoken, den verkoop en het heffen
van belasting bij den invoer van arak en andere Sterke
dranken; '.1°. het regt tot het houden van speeltafels;

4°. het regt tot het bouden van pandhuizen; en 5°. liet
heffen van belasting op bet slagten van varkeus.
Als schadelijk of van te weinig beteekenis werden, na
de overneming, niet bestendigd het regt tot het snijden
van nipabladeren in de soengei Karang (lading (Langkat) en
de belasting op den versohen visehter hoofdplaats Serdang.
De uitsla;,' der eerste verpachting in het nieuwe pachtgehied, (waarbij dezelfde reglementen en tarieven gevolgd
werden als voor de verpachte middelen in de overige land
schappen ter Bumatra's Oostkust toepasselijk waren.) kan
zeer gunstig wor !en geacht. Terwijl toch de janrlijksehe
uitgaven, aan de overneming en heffing verbonden, voor
de beide landschappen te samen bedragen f 112 750
(f 06650 wegens schadeloosstelling- der regthebhenden en
f lf> 100 voor bezoldiging van liet in dienst te stellen
personeel, — Indisch Staatsblad. 1870, of, 240. — onderhoud
van sloepen enz.), bragten de verpachtingen alléén (waar
aan nog het cijfer der varkensslagt ontbreekt) reeds
f 136306 (1) o p ; zoodat, wanneer de regfenhefling het
daarvoor geraamde bedrag van f 00000 bereikt, de ver
meerdering van inkomsten, uit de overneming der belas*
tingen in Serdang en Langkat voortvloeiende, voor het
eerste jaar zal kunnen worden gesteld op f 73046.
II.

Indie]

bleek de verpligting tot aanneming van Mexicaansche

dollars te kunnen worden afgeschaft.
g 2.

scha;) betreft, van hot district Tainian , van: 1°. bet uit-

duitend regt tot den verkoop van opium in het klein en
het beffen van belasting hij den invoer van opium; 2 c .bet

Tweede Kamer, iss

(Ii'ldmarkt.

Omtrent den loop van de geldmarkt op Java gedurende

het jongst verstreken jaar is ook thans weder een overzigt
ontvangen van de hand van den heer mr. N. P. VAN DEN
BBRQ, president, van de Jaxiisclie Bank, welk s t u k , in

navolging van hetgeen met bet oversigt van 1870—1873
en met dat van 1.S74 (6) geschiedde, in zijn geheel als bijlage
wcrut overgeldgj y<.\^ L^jlugc mvj.
Benige opgaven omtrent den agio te Batavia op sommige
oude of vreemde zilveren en gouden munten, en omtrent
den loop der wisselkoersen aldaar, in 1876, worden a a n 
getroffen in de beide volgende staten.
Prijzen

van speciën.

Januarij
tot en met
Maart. (a)

800RTEN.

Wigtige duoaten

.

. f 6.70 I f 5,80 f 5,70 a f

Kngelsche sovereigns.

Amerikaansche eagles.
.

5,80

12,00 »

12,10

12,05 »

12,15

9,50 »

9,65

9,50 »

9,65

12,00 »

12,25

12,00 »

12,25

9,55 •

9,05

9,55 ■

9,65

Imperialen

20francs-8tukken

October
tot en met
December, (a)

.

MUNTSTELSEL ; «ELDMAKKT.

§ 1.

Munt mezen. (2)

De wet van 28 Maart 1877 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 42) (3), houdende nadere bepalingen omtrent bet munt
wezen in Nederlandsen Indie, werd aldaar den laten Junij
afgekondigd {Indisch Staatsblad n°. 112). Dientengevolge
zijn nu de artt. 1 , 2 en 5 der Indische muntwet van
1 Mei 1854 (Xederlandsch Staatsblad n°. 7 5 , Indisch Staatsblad n°. 62) gewijzigd in dien zin, d a t , nevens de zilveren
standpenningen , het gouden tien-gulden-stuk . voor Neder
land verordend bij de wet van 6 Junij 1875 (Nederlandsch
Staatsblad n J . 117), ook in Nederlandsch Indie als stand
penning wordt erkend (4). Tevens is het 12de artikel der
aangehaalde wet van 1 Mei 1854, reeds veranderd bij 'Ie
wet van 27 November 1873 {NederlandêCh Staatsblad u°. 180,
Indisch Staatsblad 1874, n°. 54), — verg. het verslag van
1874, bladz. 175, — nader gewijzigd , ten einde de tarifeering
.en aanneming in ' s l a n d s kassen ook van vreemde gouden
speciën mogelijk te maken, en den Gouverneur-Generaal in
stant te stellen om de aanneming van gvtarifeerde gouden
of zilveren speciën tot eenige bepaald aangewezen kassen
te beperken.
Ter uitvoering van de laatste bepaling is bij ordonnancie van 29 Junij 1877 (Indisch Staatsblad n°. 130)
vastgesteld, dat in 'slands kassen in de re.Mdentien Banka,
Riouw en Oostkust van Sumatra de-Mexicaansche dollar
(de eenige vreemde m u n t wier tarifeering de Indische Rege
ring noodig achtte), mits gaaf en ongeschonden, wordt
aangenomen tegen den koers van f 2,33 (5). (Iveral elders
(1) Nameljjk de opiumpacht f 75 720; de overige pachtiniddelen
f 50676.
(2) Zie ook de bjj § 2 behoorende bijlage KK.
(3) Het ontwerp dezer wet werd bij de; Tweede Kamer inge
diend den 31sten Januarü 1877, ter vervanging van dat van
gelijksoortige strekking (in 't vorig verslag vermeld), hetwelk in
de zitting van 24 November 1876 werd aangenomen, maar niet
geheel ongewijzigd tot wet kon worden verheven, nadat de voordragt tot regeling van het Nederlandsehe muntwezen, waarmede het
in naauw verband stond, den 29sten December 1876 door de Eerste
Kamer verworpen was.
(4) Dat tot dusver van gouvernementswege nog geen goud in
Nederlandsch Indie is aangevoerd, werd reeds gezegd op bladz. 160 ,
noot 5.
(5) Sedert de ordonnancie van 19 Juljj 1876 (Indisch Staatsblad
n°. 184) was de koers van den dollar op t' 2,15 bepaald gebleven.
In de volgende tien maanden was de stand der zilverprjjzen te
Londen te wisselvallig om eene wijziging der tarifeering te wettigen.

(a) Over het tweede en derde kwartaal zijn dergelijke opgaven
niet ontvangen.
Wisselkoersen (te

Maanden.

Batavia).

Op

Op

Op

Op

Amsterdam.

Londen.

Singapore.

China.

Guldens Nederlandsch courant Ken pond
sterling

voor f 100 Indisch courant.

Ken dollar Ken dollar
voor

voor

voor
guldens en
Gouvernement.

Jan.
lebr.

f 98

af99'/4

Particulieren.

guldens en guldens

centen.

centen.

f 99'/-il f 100'/, f 12.07*

f 2,50*

99'/., • 100'/ 5

en centen.

f MS*

12.10

2,47

2. Mi

Maart.

98';. -

99'/; 100 nominaal.

12,12*

2.44 a
2,43'/„

-.!.»■• a
Ü.iH*

April.

98'/, -

99'/ 2 100

a 100'/ 4

12,12»

2,42

2.42

Mei.

98'/< -

99'/»

-

12,12»

2,45

2.14

Junij.

99

12.00

2,37

2.3K

- 101 /a

12.00

2,33 a
2,38

2S3*k
2.3S

103

H.77 5

2.Cl

2.03

lt.70

2.35*

2.3U

102'/.

11 82*

2.42

2 12*

102*/,

11,70

2,51*

2.52

103

11,75

2,54'

2.51*

Julij.

Ang.

» 101

100

100

IOU/4* 102

• 101>/< 101

s

9 9 ' / ^ . 101'/, 1 0 2 % .

-

Sept.

i0i*U • 103

—

Oct.

IOO'/J

102

-

Nov.

100

a 101'/ 4

Dec.

101

. 10l'/„ 1 0 2 ' / , .

I02»/4-

(6) Het in 't vorig verslag aangekondigde overzigt van 1875
werd bjj brief van den Minister van Koloniën dd. 13 November
1876 aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage tot de Memorie
van Beantwoording omtrent liet toen aanhangig wetsvoorste! I>e
treffende het Indische muntwezen. Het is gedrukt onderde tuutkcn
der zitting 1876—1877 — 5 6 / » 7 N". 24.
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§ 3.

Javasclie

De hypothekaire uitzettingen der Mank namen gedurende
het thans, behandelde boekjaar af van f 1497 000 tot

liauli.

Gedurende bet jongst afgesloten 49ste boekjaar der Bank
(1 April 1876 — 31 Maart 1877) beeft dese door het Gou
vernement geoetro^jeerde instelling, luklena bet aan'.deel
hebben uitgebragt verslag, weder mei «eer gunstig gevolg
gewerkt, liogten de voorwaarden, onder welke de Bank
bare crediethulp aanbood, soms betwarend zijn, zij tag
zieh daardoor in stunt om bare operatien, in verband mei
de baar ten dienste ■taande middelen, binnen behoorlijke
grenzen te beperken (1).
Berekend over bet geheels boekjaar bedroegen de rentegevende uitzettingen gemiddeld f16710000 (2), tegen
f 18168000 in 1875/76, welk laatste bedrag in gi
Ier
vorige boekjaren was bereikt. In bet jongste boekjaar zijn
echter gedurende eenigen tijd, tegen onderpand van pro
ducten , nan het Gouvernement gelden verstrekt,waarvan het
bedrag een poos klom tot f 3 800 000 (verg. blads. 160, noot 2).
Waren die beleeningen niet voorgekomen, dan zouden de
uitzettingen niet onaanzienlijk heneden het cijfer van 1875/76
zijn gebleven. In heide boekjaren stond gemiddeld u i t :
1875/76.

1876/77.

in handelspapier (promessen en

wisselbrieven en bankcredieten) . f 10 088/m. f 9432/m.
in vendupapier
1 852/m.
1 929/m.
in beleeningen

2 070/m.

3 258/m.

in hypotheken en staatsschuld

2 152/m.

2 091/m.

f 16162/m. fl6710/m.
Bij het einde van bet. boekjaar 187(1/77 waren de uitzet
tingen verdeeld als volgt:
Gedisconteerd handelspapier
Gedisconteerde

. . . .

vendu-acceptatien

f

.

.

8 1 5 7 986

en

gouvernements-wissels
Beleeningen .

2 250 371
,

947 111

Hypotheken
Nederlandscbe staatsschuld

1 388 000
688004
f

13431472

De gezamenlijke disconteeringen bereikten in bet jongste
boekjaar een honger totaal dan in 1875/76 , maar de tijd,
gedurende welken het in disconto genomen handelspapier
in omloop bleef, was gemiddeld korter dan toen .
Er werd gedisconteerd :
1875/76.
1876/77.
aan promessen en wisselbrieven f 35 751 288 f 36 017 726
» bankcredieten
> vendupapier

10 468 000

11075 295

5 233 226

5841365

f 5 1 4 5 2 514 f 5 2 934 286
Het totaal der in elk der beide laatste boekjaren geslo
ten beleeningen liet zich volgenderwijs splitsen :
1875/76.
op effecten
»
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1876/77.

. . .

.

. f

789 400 f

225440

invoer-artikelen

.

.

954 364

191477

f 1388 000. De gelegenheid ontbrak om meer gelden op
die wijze te plaatsen.

De gemiddelde rentestand was in 1876/77 eenigszins lager
dan in het voorafgegane boekjaar: terwijl de itandaardrente
(het disconto voor 3maands papier) toen gemiddeld
708 pet. beliep, was de gemiddelde noteering van 1876/77
6" pet., met 5 pet. als laagste en 9 pet. als hoogste bedrag.
Ter aanvulling van haren specievnorraud besloot de Bank
tegen goedkoope rente voorschotten te verstrekken op par
ticuliere zilver-aanvoeren uit Nederland. I lier van werd d ooieen paar andere hankinrigtiiigcii te Batavia gebruik gemaakt,
en op die wijze hek wam de speciekas eene versterking, die de

Bank in staat stelde bet vrij hooge disconto van 0 pet niet

langer dan twee maanden (11 A u g u s t u s — 12 October) van
kracht te laten. Hij de toen (12 October) aangenomen rente
regeling vond de Bank aanleiding om het rentetarief voor
bet agentschap te Makasser, dat in den regel 1 pot. hooger
was, geheel gelijk te stellen met dat voor de overige kan
toren der Bank. Kort daarop kwam ook de uitzondering
te vervallen die voor het agentschap te Padang bestond ,
waar bet disconto voor vendupapier doorloopend V» pet.
meer bedroeg dan bij de kantoren op Java.
In den handel in gouden tien-gulden-stukken ging bij
de Bank iets meer om dan in 1X75/76, maar op zich zelf
bleef die omzet hoogst onbeduidend. De roode kleur dier
muntstukken, zoo zegt de directie in haar verslag, maakt
ze bij den inlander voor alsnog minder gewild . e:i de door
de Bank in het jongste boekjaar verkochte 4843 stuks wer
den grootendeels van de hand gezet aan personen die met
de Nederlandsche mailbooten Indie verlieten. 3199 stuks
nam de Bank in betaling (a pari) en 5000 stuks ontving
zij regtstreeks uit Nederland.
Aan biljetten had de Bank in omloop op 31 Maart 1877
ruim f 37 605/m tegen ruim f 35 359/m een jaar te voren.
Van deze sommen vertegenwoordigden de biljetten van
f 100 en daarbeneden respectievelijk 36.44 en 38.18 pet.
Over bet geheele boekjaar berekend, beliepen gemiddeld: de
papier-uitgifte f 33 195/m , de ir. omloop zijnde bankassignatien t'876/m (3) en de rekeningcourant saldo's f 1 732/m,

alzoo de dadelijk opeischbare schulden te tarnen f35803/m.

Als verpligte metaaldekking (40 pet.) moest dus aanwezig
zijn f 14 321/m, terwijl de aanwezige metaalvoorraad g e 
middeld bedroeg f 24 392/m.
De behaalde winst verschilde niet aanzienlijk van die over
1875/76. Zij bedroeg: onzuiver f 1 248250 (waarvan alleen
f 786 100 en f 178 210 wegens rente van disconteering en
beleening), zuiver f 944 000. Na aftrekking van bet aan
de deelhebbers toekomende als gewoon dividend (6 pet.),
ad f 360 0 0 0 . bleef dus nog beschikbaar f 584 000. Hiervan
k w a m , ingevolge het octrooi, 17 pet. off 99280 toe aan
het reservefonds, dat hierdoor steeg tot f 418 0 3 3 : 4 pet.
aan het personeel der Bank; 4 pet. aan de commissarissen;
en 75 pet. of f 438 000 als extra-dividend aan de deelheb
bers. Over het kapitaal der Bank ad f 6 millioen werd
dus aan de deelhebbers i n ' t geheel uitgekeerd een dividend
van 13VIB pet. tegen 13V10 pet. over 1875/76.

V

Burgerlijke en militaire landsdlenarcn.

Sommige regelingen, welke de persoonlijke belangen
of de verpligtingen van landsdienaren betreffen , zijn reeds
in andere gedeelten van dit verslag besproken. Onder dit

hoofdstuk wordt dus alleen datgene opgenomen, wat elders
minder op zijne plaats zou zijn.

Benoembaarheid.
In de verordening op het benoemen
van ambtenaren voor den burgerlijken dienst in Indie
» diversen . . .
. .
1091711
3 616 746
(h.diseh Staatsblad 1864, n°. 194, 1871 , n°. 117, en 1873.
n°. 19) zijn o n l a n g s , in afwachting van eene later te over
wegen algemeene herziening, eenige noodzakelijke wijzi
f 1 3 200 249 f 1 4 968 763
gingen gebragt om baar verband te doen houden met de
wet van 28 April 1876 (Xederlandsch. Staatsblad n°'. 102),
(1) Het kapitaal der ISank bedraagt f 0 000 000, maar zjj heeft
de bevoegdheid (Imlisrli Slualsblutl 1875, n- 75 en 76) om tegen tot regeling van het hooger onderwijs hier te lande, voer
eiken galden, dien zij aan stamlpenningen en metaal in kas heelt,
voor een bedrag van twee en een halven gulden aan papier uit te geven.
(2) Het hoogste bedrag der uitzettingen beliep, volgens de
(8) Het totaal der in 1876/77 afgegeven bankas-agnatien bedroeg
weekstaten, f 23186000 op 20 September; het laagste f 12812000
f 54 0C8/iu. Van dit middel ter overmaking van gelden wordt meer
en meer gebruik gemaakt.
<>\> 5 April.
> uitvoer-producten

.

.

10 364 774

10 935 100
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zoover (loze (in art. 92, 2' lid) aan de bestaande cntegorien vu n adspiranten voor regterlijke en andere burgerlijke
'betrekkingen in Nederlandsen Indie eene nieuwe categorie
van benoembaren beef! toegevoegd, namelijk de doctoren
in de regtswetenschap, die hij de betrokken faculteiten
het in genoemd artikel bedoelde aanvullings-examen (in
Indische vakken) hebben afgelegd en tevena voldoen aan
de nadere vereisohten in bijzondere wetten of verordeningen voor elke der bedoelde betrekkingen gevorderd. Op
desa nieuwe categorie van adspiranten moest derhalve ook
bij eene voor Indie verbindende verordening gelet worden.
en daar nu voortaan langs twee wegen (en door middel
van liet straks bedoelde hculteits-exainen , geregeld l>ij
Koninklijk besluit dd. 27 April 1877, — Ne& rlandsrh Staatsblad n°. 87,— en door middel van het tot dusver bestaande
examen, zoo hier als in Indie af te nemen door van regeringswege benoemde commissien) een toevoer van adspiranten voor den Indischen dienst kan worden verkregen,
die de behoefte aan uit te zenden ambtenaren overtreft,
kwam bet onvermijdelijk voor, in zoodanig geval door
een vergelijkend staatsexamen te laten beslissen wie daarvoor in aanmerking komen.
De vereischte tweeledige voorziening is vervat in bet
Koninklijk besluit dd. 13 Julij 1877 (Nederlanisck Staatsblad n°. 158), waarbij, ten opzigte van bet tot dusver
bestaande examen, tevens gelet is op de uit de wet voortvloeiende vrijstelling van sommige vakken voor het geval
de adspirant den graad van doctor in de staatswetenschap*
pen of in de taal- en letterkunde van den Oost-T ndischen
Archipel bezit. Het programma en de lamenstelling der
commissie voor bet ingestelde vergelijkend examen zijn
nop: te regelen bij algemeenen maatregel van inwendig
bestuur.
Omtrent den uitslag der twee sedert de mededeelingen
in 't jongste verslag gehouden examens voor Indisch ambtenaar (dat van 1876 in Indie en dat van 1877 bier te
lande gehouden) valt het volgende aan te teekenen.
Aan het eerstbe loeld zoogenaamd groot ambtenaarsexamen namen deel 5 candidaten : 2 die ree 's in gouvernements dienst waren, 2 in het bezit van liet einddiploma
der hoogere burgerschool te Batavia en 1 die hier te lande
het vroeger voorgeschreven examen A hal afgelegd. De
lantste en een der ambtenaren werden afgewezen. Aan de
drie overigen kon het diploma worden uitgereikt (verg.
het rapport der examen-commissie, opgenomen in dujaraschr Courant van ;"> December 187G).
Voor het hier te lande gehouden examen hadden zich,
ter vervulling van de opengestelde 40 plaatsen (10 bij de
regterlijke magt en .'10 bij den eigenlijk gezegden burgerlijken dienst) aangemeld i"> meesters inderegtenenSO(l)
niet-regtsgeleerden. Voorts halden zich. alleen ter verkrijging van het diploma, aangemeld 7 candidaten die reei B
(in lagere betrekkingen) tot <'en Indischen dienst behoorden. Van de bedoelde 72 candidaten namen 12 regtsgeleerden en 49 anderen aan het examen deel; van déze
laatsten verkregen er 40 bet diploma , en onder deze 6
van de 7 die reeds in Indischen dienst waren: van de
regt8geleerden slaag-den er 8. Deze laatsten zijn . overeenkomstig hun verlangen, allen bestemd voor plaatsing bij
de regterlijke magt (2). Van de niet-gegradueerden, die
aan het examen hadden voldaan, bleven er, na aftrekking
van de straks bedoelde 0, 4 over, die, bij gemis aan plaatsen, niet ter uitzending konden in aanmerking komen.
Dat de uitzending der voor den eigenlijk gezegden burgerlijken dienst bestemde candidaten dit jaar vroeger dan
gewoonlijk plaats had. ten einde de bij bet binnenlandscli
bestuur te plaatsen ambtenaren njdig te kunnen doen deelnemen aan den in November te openen cursus aan <'e
landbouwschool te Buitenzorg, is reeds gezegd op bladz. 124.
(1) Hieronder 2 die reeds een vorig ianr liet diploma hadden
verkregeni S die in 1872 aan liet vroeger ansMB A hadden voldaan, 1 die het diploma van goed volbragt eindexamen der polytechnische school bezat, 1 eervol ontslapen adelborst 1ste klasse.
die züne opleiding voltooid had aan het Koninklijk Instituut VOOI
de marine, en 43 die het einddiploma bezaten ccnerhoogere burgerschool met vijfjarigen cursus.
(2) In 1876 werden mede 8 regtsgeleerdcn uitgezonden, daar,
behalve' de in 't vorig verslag bedoelde 7, later nog uitgezonden
werd 1 der 2 candidaten die aanvankelijk van beschikbaarstelling
hadden afgezien.

[Neder!. (Oost-) Indie.J
Ook voortaan zul, met afwijking in zoover rnn ::.<'i ch
S t a a t s b l a d 18(5"), n°. 1 1 0 , het, vertrek reeds in de m a a n d
S e p t e m b e r moeien p l a a t s vinden.

Wat de regelen betreft omtrent de benoembaarheid tot
technische ambten en bedieningen, moei nog gewag worden gemaakt van bet Koninklijk besluit dd*. ".> November
1870 [Nederlauiith Staatsblad ii°. 191, Indisch Staatsblad
1877, n°. 2), houdende nadere bepalingen omtrenl deregten
te dien opzigte verbonden aan een in Nederlandlof in Indie
verkregen diploma van voldoend afgelegd eindexamen eener
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus. Het besluit
verleent

namelijk

a a n de h o u d e r s van z o o d a n i g d i p l o m a ,

wanneer zij in aanmerking wenschen te komen voor Indische ambten of bedieningen , voor welke bijzondere voorwaarden van benoembaarheid zijn vastgesteld, vrijstelling
van examen voor al zoodanige vakken, waarin.bij het eindexamen op de hoogere burgerschool reeds voldoende blijken
van bekwaamheid zijn gegeven. De vrijstelling geldt echter
slechts voor zoover de voorwaarden van benoembaarheid
voor

de

bedoelde

vakken

geen

hoogere

eischeii stellen.

Aan de op verschillende plaatsen op en buiten Java
gehouden examens, bedoeld bij art. 0 van Indisch Staatsblad 1804, 11°. 194, (het zoogenaamde klein ambtenaarsexamen,) werd in bet afgeloopen jaar door 430 candidaten
deelgenomen , van welke 274 ('f bijna 04 pet. slaagden ,
zijnde dezelfde verhouding als in 187.1. toen 237 van de
371 candidaten aan de eischen voldeden.
Non-activiteit, en:. De toeneming van het aantal ambtenaren op wachtgeld , non-acriviteil en onderstand gaf
den Gouverneur-Generual aanleiding tot eene vernieuwde
aanbeveling aan de departements-chefs. om, bij bet doen
van voordragten ter voorziening in de eene of andere betrekking, oj) de belangen van zoodanige ambtenaren te
letten.
Tot tegengang van het ligt. aar lig aanvragen van
wachtgeld is, sedert het laats! van 1875, tot regel gesteld,
om beambten, die weg''.is ziekte of om andere redenen
wachtgeld hebben gevraagd en verkregen . doch spoedig
daarna hy particulieren in dienst treden, zoodat alle grond
bestaat om de door hen aangegeven reden als gezocht te
beschouwen, onverwijld uit stands dienst te verwijderen.
Pensioenen. Volgens de Nederlandsche pensioensbepalingen ten opzigte van werklieden en gefimploijeerden, op.
daggeld werkzaam bij inrigtingen van 's Iiijks zee- of
landmagt, komt devolbragte diensttijd voor de toelegging
van pennoen niet in aanmerking, wanneer zij 'sHijks
dienst verlaten om andere redenen dan wegens eeniginen
door den dienst-ontstaan ziels- of ligchaamsgebrek. De omstandigheid . dat niet zelden voor den dienst bij de gouver*
iiements-inrigtingeu in Indie aan dergelijk hier te lande
gevormd ondergeschikt personeel behoefte bestaat, heeft
het wenschelijk en billijk doen oordeelen om voor ben, die in
Indischen burgerlijken dienst overgaan, de nadeeligewerking der be loeide bepaling te doen ophouden. Daartoe is
te hunnen opzigte eene uitzondering gemaakt op dat
voorschrift der Indische pensioensbepaungen, volgens lietwelk Nederlandsche diensttijd slechts dan voor pensioen
(naar den maatstaf' van twee Nederlandsche dienstjaren
voor één Indisch dienstjaar) mogt in aanmerking komen,
voor zoover die dienstjaren ook bier te lande in rekening
zouden zijn
gebragt (Koninklijk besluit dd. ^5 Februari]'
1877 , nc. 7 , Indisch Staatsblad n°. 98).
Het ten aanzien van officieren en mindere militairen
gehuldigd beginsel, dat het pensioen of gagenier.t slechts
vervalt gedurende den tijd tusschen de veroordeeling tot
eene onteerende straf en de rehabilitatie, vond. krachtens
inagtigiug (]f^ Kohinga, ook toepassing ten opzigte van
een veroordeeld gepensioneerd ambtenaar, die anders, volgens de bestaande bepalingen, zijn pensioen voor goed
had moeten verliezen.
Bij een b e s l u i t v a n
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werd

door

de

Indische Begering uitgemaakt, dat gratificatien of schadeloosstellingen , voor bijzondere gevallen van regeringswege
aan landsdienaren verleend , niet te rangschikken zijn
onder de emolumenten, waarover, ingevolge art. 20, jjjr/,
van bet burgerlijk pensioensreglement (fallisch Staatsblad
1837, n°. 50), contributie verschuldigd is.
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Jji'tyatii'n. De bepalingen op de militaire delegatien
(Indisch Staatsblad L873, n*. 132,) ondergingen bij Iudiach
besluit van "2.") September 1876, n". 12. eene wijziging tn
dien •/.i;i , dut voortaan nieinan méér dan ééne delegatie
kun paaseeren.
Verloven. Ken verzoek van de Nederlandsch-Indische
Stoomvaartmaatschappij om aan landadienaren, die wegens
ziekte of <:ïn andere dringende redenen binnenlandsch verlof behoeven, vrij te laten den verloftijd in Australië door
te, brengen, werd door de Indische Begering afgewezen
(Jrmiinril 1877), 'lit overweging dat alleen niet de reis heen

en terug reeds een drietul maanden zijn gemoeid.
Tegen de uitvoering van het, blijkens 't vorig verslag
(bladz. 17:5) reeds aangenomen, beginsel om de burgerlijke
ambtenaren . die wegens ziekte een buitenlandsch verlof
aanvragen, voortaan, even als de officieren, doorèenegeneeskundige commissie te doen onderzoeken, zijn in lndie,
zoowel hij den raad van directeuren als hij den Raad van

lndie. zeer ernstige bezwaren te berde gebragt, die ook
den Gouverneur-Generaal tot de overtuiging geleid henken , dat van het denkbeeld behoorde te worden afgezien.
Hen daartoe strekkend voorstel werd in de eerste helft van
September jl. hier te lande ontvangen.
Overtogt. Bij de algemeene regeling' betreffende de aanspraak van landsdienaren op vrijen overtogt naar en uit
lndie (Indisch Staatsblad 1867, n°. 105) werd o. a de beperking g e m a a k t , dat een landsdienaar, om aan zijn w e t tig gezin , of de weduwe van den zoodanige, om aan hare
wettige minderjarige kinderen vrijen overtogt te verzekeren , gelijktijdig niet het gezin moest vertrekken, en werd
daarop. behalve in de speciale gevallen, voorzien bij Indisch Staatsblad 187."), n c . 252, en 1876, n°. 2 9 , alleen
uitzondering toegelaten ten aanzien van zoodanig lid des
gezina dat door ziekte verhinderd werd gelijktijdig te vertrekken. Onlangs (Koninklijk besluit dd. 27'Mei 1877,
n c . 28,) is nu echter bepaald . dat de aanspraak voor alle
geregtigden blijft bestaan , onverschillig of het hoofd des
gezins of diens weduwe lien al dan niet op de reis vergezelt.
Van het Koninklijk besluit dd. 20 Februarij 1877 (Iudisch Staatsblad n c . 8 1 ) , houdende wijziging van het bedrug
dat van gouvernementswege voor den overvoer per stoomschip naar en uit lndie van landadienaren en hunne gezinnen wordt te goed gedaan , is reeds g e w a g gemaakt
op bladz. 107.
Ten einde het inlandsen personeel bij de statistieke o p n e m i n g , niet opzigt tot de te erlangen vergoeding voor
reiskosten, niet op gunstiger voet te doen behandelen dan
bijv. de onderwijzers bij de gouvernements inlandsche
scholen, zoo als zou geschieden bij toepassing op genoemd
personeel van het algemeen tarief, zijn in October 1876
(Indisch Staatsblad n . 277) de bepalingen omtrent het
vervoer van het inlandsch onderwijzend personeel ook uitgestrekt tot de mantri's en schrijvers der statistieke o p neming en bijhouding.
Reit- en verblijfkosten.
Ten gevolge van eene minder
xüste opvatting der bestaande bepalingen werd tot dusver
geen bezwaar gemaakt om ambtenaren , die zich in dienst
op meer dan 6 palen buiten hunne standplaats hadden te
begeven, maar op denzelfden dag terugkeerden, behalve
vergoeding voor reiskosten, ook daggeld (verblijfkosten)
te doen in rekening brengen, niettegenstaande liet bij de
vaststelling van het reglement op de reis-en verblijf kosten
(Indisch Staatsblad 1862 , n°. 153a), in de bedoeling had
gelegen om alleen daggeld te doen genieten wanneer de
ambtenaar buiten zijne Standplaats overnachtte. Daar het
SOORTEN
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echter niet billijk werd geacht om hen die, zonder elders

te overnachten, Lu het belang van den dienst den gansenen
dag buiten hunne standplaats moeten verblijven, de daardoor noodzakelijke onkosten uit eigen middelen te doen
bestrijden, is, niet inagtiging van het Opperhestuur, in
Januari]' 1877 (Indisch Staatsblad n°. 12) bepaald, dut de

ambtenaar, die op denzelfden dag heen en terug reist en
dus niet buiten zijne standplaats overnacht, behulve de
reiskosten , ook het halve du;.
geniet, en dat hij, die

een of meer nachten buiten zijne standplaats .heeft vertoefd,

Op den dag der terugkomst hetzelfde bedrag o n t v a n g t ,

een en ander met dien verstande, dat dit bedrag alleen
wordt toegekend wanneer heen en tem;) meer dan 12 palen,
of, bij reizen langs spoorwegen, meer dan 100 kilometers
buiten de plaats van vestiging zijn afgelegd.
Over eene nieuwe regeling der vergoeding van reis- en
verblijfkosten aan gewestelijke bestuurders in de buitenbezittingen , wegens dienstreizen binnen h u n gewest ondernomen (Indisch Staatsblad 1876, n°. 253), zie men bladz. 79.
Dieastklecdiwj, enz. Bij Indisch Staatsblad 1876, n". 145
en 186, werd respectievelijk voor de adjunct-inspecteurs
van financiën en voor sommige ambtenaren bij den dienst
der staatsspoorwegen een costuum vastgesteld, dat door
hen bij dagelijksche (lienstverrigtingen of op dienstreizen
kan worden gedragen.
In navolging van hetgeen in Augustus 1876 voor de
larashoofden en panghoelóe's kapala in de residentie P a dangsche Bovenlanden werd bepaald (zie bladz. 82, noot 4),
is sedert (Indisch besluit dd. 30 Julij 1877, n°. 23) ook
voor de koeriahoofden en djaioetans in de residentie Tapanoeli de gelegenheid geopend tot het dragen van een
dienstcostuum.
Over het in gebruik geven van 's landswege van een
distinctief aan verdienstelijke districtshoofden in de residentie Palembang zie men bladz. 17.
O.
I.

a.

1 308 849

1 386 315

__783 303_

2092152

2 810
91 531
2 183 683

cu

Madura,

Landbouw.

Zooals in bijzonderheden kan blijken uit de bijlagen LL
en MM werden in 1876 op J a v a , met uitzondering van
Soerakarta en Djokjokarta en van de particuliere landen,
en in de afdeeling Pamakassan op Madura door de inlandsche bevolking beplant:
met padi 1474 582 bouws bewaterbare sawahs, 687865
bouws van regen afhankelijke sawahs, 50 062 bouws moerassawahs, 133 191 bouws tegalvelden, te zamen 2 345 700
bouws;
met andere eenjarige gewassen (daaronder ook de a a n plant van suikerriet op hoog gezag) 531 653 bouws bewaterbare sawahs, 219 813 bouws van regen afhankelijke
sawahs, 1447 bouws moeras-sawahs, 494 898 bouws t e g a l velden, te zamen 1247 811 b o u w s ;
of in 'net geheel 2 006 235 bouws bewaterbare sawahs,
907 678 bouws van regen afhankelijke sawahs, 51509
bouws moeras-sawahs, 628 089 bouws tegalvelden, te zamen
3 593 511 bouws, dat is 239 674 bouws meer dan in 1875.
Bij deze opgaven zijn afzonderlijk in rekening gebragt
de velden die voor de tweede maal (met padi of met een
ander gewas) beplant werden. Hoeveel bouws in 1875 en
1876 voor eersten, hoeveel voor een tweeden aanplant
werden gebezigd, blijkt uit het volgende overzigt:

1876.
lste
2de
aanplant. aanplant.

Totaal . .

Java

1°. Inlandsclic landbouw.

1875.
lste
2de
aanplant. aanplant.
88 721

LANDBOUW, BOSCHWEZEN EN VEETEELT.

§ 1.

Aantal bouws met padi beplant.

Bewaterbare sawahs . .
Velden van den regen afhankelijk

Nijverheid.

88 267

861 175
9 943
2 247 490
98 210
2 345 700

Aantal bouws met andere eenjarige
gewassen beplant.
1 8 75.
lste
2de
aanplant. aanplant.
74 319

418 976

272 710
404 149
823 125
347 029
1 170 154

1870.
lste
2de
aanplant,
aanplant.
80 788

450 865

296 298
419 860
377 086
870 72a
1247 811

:cn C.
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(tegal-)velden — in 1876 hebben bedragen 2746044 bouws',
tegen 2 577 297 in 1875, verdeeld als volgt:

Volgens (Ui straks aangehaalde bijlagen LL en MM zou
de uitgestrektheid der voor (jereijelde cultuur beschikbare
bouwgronden — ongerekend dus de niet geregeld beplante

MM.
BOOBTEN

Als lste gewas

Als 1ste gewas
beplant met

VA.N

andere

BOUWLAND.

eenjarige
gewassen.

padi.

MM.
beplant met

Onbeplant

Te

gebleven, a)

samen.

andere
padi.

eenjarige

Onbeplant

Te

gebleven, a)

/.amen.

gewassen.

1 308 849

74 319

00 982

1 444150

1 386 315

80 788

51 613

1518 716

615 867

14 175

39 771

669 813

877 922

23024

36 835

737 781

. . . .

45 465

231

8 032

53 728

50 062

941

4 027

55 030

Tegalvelden (geregeld beplante)

67 030

258 304

84 272

409 606

79 861

272 333

82 323

434 517

2 037 211

347 029

193 057

2 5 7 7 297

2 194 160

377 086

174 798

2 746 044

Bewaterbare sawahs .

.

Van den regen afhankeMoeras-sawahs

(ii) Deze opgave is oatleend aan de bijlage betreffende de padieultuur; in den staat der andere gewassen (bijlage MM), welke niet
den staat betreffende de padieultuur één geheel vormt, worden geene velden als onbeplant opgegeven, omdat er geen bijzondere velden
zijn, die uitsluitend voor de eultuur van die andere gewassen bestemd zjjn.
Uit de voorafgegane opgaven blijkt:
dat de uitgestrektheid der voor yereijelde cultuur beschikbare velden in 1876 (door nieuwe ontginningen als anderszins) ia toegenomen met 168 747 bouws;
dat van die velden méér beplant waren dan in 1875 :
met rijst 156 949 bouws, met andere eenjarige gewassen
30 057'bouws, of in 't geheel 187 006 bouws;
dat de uitgestrektheid der oitbrplaut gebleven b o u w gronden van de hierbedoelde soort in 1876 18 259 bouws
minder besloeg dan in 1875;

beplant werden 6679 bouws (bewaterbare en niet bewaterbare sawa lis).
Van de niet geregeld beplant wordende velden werden
in het afgeloopen jaar 1611 bouws minder in cultuur
genomen (1) dan in 1875, namelijk 53 330 bouws. tegen
54 941 in 1875.
I);j met padi beplante uitgestrektheid (eerste en tweede
gewas te zamen) beliep in het afgeloopen jaar 162 017
bouws meer dan in 1875.
Hoedanig de padi-productie in de beide jaren op de verschillende soorten van bouwdand verschilde, en hoeveel pet.
der aanplantingen slaagde, kan blijken uit onderstaand

en dat méér dan in 1875 voor de tweede maal met rijst

overziet.

1835.
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Productie per bouw .
berekend over :

VA N

B O ü W L A N D.

.

Tegalvelden
.

aanplantingen

de geslaagde

aanplantingen

pikols.

pikols.

Van de
aanplantingen

slaagde :

alle
beplante
velden.

| de geslaagde
aanplantingen
alleen.

pet.

pikols.

pikols.

pet.

alleen.

30

Productie per bouw,
berekend over :

slaagde :

98

95'"'

28°»

286=

98"°

7

9i

1743

18"

93' 4

!

21=

88

28"

31"

89'=

26"

28"

94

94"

1 4 46

14"

97='

93=4

24''

25"

96"

18»

.

Van de

alle
beplante
velden.

29"

Bewaterbare sawahs
Niet bewaterbare sawahs .

1636.

90

16

16

25 7 '

27"

In 1875 mislukten alzoo 6,76 pet., namelijk 147 602
bouws; in 1876 daarentegen slechts 3,45 pet. of 80923 bouws.
De aanplant van andere éénjarige gewassen dan padi
besloeg in 1876 77 657 bouws meer dan in 1875. In deze
vermeerdering deelde de aanplant der hierbedoelde producten als eerste gewas voor 30 057 , die als tweede gewas
voor 47 600 bouws. In 1875 mislukten van de velden met
andere gewassen dan padi beteeld (eersten en tweeden aanplant te zamen genomen) 38343 bouws, terwijl dit cijfer
Bijblad van do Nederlandsche Staats-Courant. 1S77—1878.

in 1876 3(5 830 bouws beliep. Als geslaagd worden opgegeven 1 1 3 1 8 1 1 bouws in 1875 en 1210 981 in 1876.
Volgens verstrekte opgaven werden van de geslaagde
velden (van de niet-geslaagde is dit niet vermeld) gebezigd voor de cultuur van :
(1) Op deze soort velden werd, als eerste gewas, alleen padi
en werden andere producten slechts als tweede gewas verbouwd.

[«. 2.]
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1874.

1876.
Bouws.

uikerriet (vrijwillig
geteeld)
1" aan pi.
2e id.

15 534
409

14 877
427

15943

15304
ld. (op hoog gezag geteeld) l e

l'er transport
katjang.

.

l°aanpl.

2« id.

527 381
40 638
72 695

583 238
30 849
I0KN71

113 333
id.

39 411

2<- id.

42 769
(ö)
39 411

(«)
42769

Ie id.
2e id.

Kapti

139 720
3 388
18 950

2 655
15 700
18 355

Tabak

15 563
57 067

1'' id.
2 ' id.

20 021
60 390
72 630

1829
13 857

Ie ld.
2e id.

Indigo

Djagong.

Ie
2e

80411

Diverse voedingsgewassen le id.
2e id.

16 979

Totaal

2 098
14 881
15 686

le id.
2e id.

99 340
95 306
373 402
370 379
465 685
-472 742
333 521 (b)
798 290

119 208
152 435
265 142
274 701
-384 350
•427136

id.
id.

Transporteeren

527 381

Niet

362 400 (b)
848 581

1 131811

1210 981

583 238

(a) De contract uccle aanplant beliep in elk der beide jaren
38668 bouws, waarvan echter slechts 38605 door tusschenkonist
van het Gouvernement werden beplant, daar 63 bouws zonder aanplant werden verstrekt. Onder den contrartueclen aanplant zijn niet
begrepen de wegen en slooten door en om de suikerriettuinen. De
oppervlakte die daardoor wordt in beslag genomen is in de hier
voorkomende cijfers medegerekend: in 1875 voor enkele residentien,
in 1876 voor alle.

Bewaterbare
sawahs.

22338

(b) Deze totalen verschillen met die in de beide eerste staatjes
van dit hoofdstuk, omdat in de daar opgegeven cjjfers (gesplitst naar
gelang van de verschillende soorten van bouwgrond) ook de mislukte
velden zjjn begrepen.
Voor den tweeden aanplant der hierbedoelde gewassen
werd van elk der verschillende soorten van bouwland het
navolgend aantal liouws bestemd.
Geregeld
beplante tegalvelden.

bewaterbare Moeras-sa wabs.
sawabs.

Niet geregeld
beplante t e g a l velden.

Te zamen.

JAKEX.

WaarWaarWaarWaarWaarWaarBeplant van ge- Beplant. van ge- Beplant van ge- Beplant van ge- Beplant van ge- Beplant. van geslaafd.
slaagd.
slaafd.
slaagd.
slaagd.
slaagd.
1975.

418 976 4134251 176877 165 829

658

658

135 646 129 578 90 968

88 800

823 125J 798 290

1876.

450 865 445 337 196 789 182864

506

506

150 692 148 369 71 873

71505

870 725 848 581

Hen algemeen oveiv.igt betredende den omvang van
den landbouw in de laatste vijf jaren en van de (geschatte)

pad i-productie wordt ten slotte aangetroffen in de onderstaande tabel.
Geschatte

Aantal 1 ouws door de bevolking voor eigen

opbrengst

d e r m e t padi
beplante velden.

cultuur geliezigd.

(in p i k o l s

padii.

d e m i Idelde
proi uctie

per

IOUW

(in piko Is padi).

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

JAREN.
In
t geheel.

(•)

Beplant
Beplant
Beplant
met eenig Beplant met eenig
inet padi
ander
met padi
ander
als
gewas als tweede gewas
eerste gewas. als eerste gewas. als tweede
gewas. C'i
gewas.

In
't geheel.

Alleen
van den
tweeden
aanplant.

Van alle Van de Van de
met padi geslaagde hoogste
beplante padi-aan- marktvelden. plantingen prijzen.
alleen.

Van de
laagste
marktprijzen.

1878 . .

2 479 735

2 130 757

342 278

81 001 578 444 47 353 235 1 572 109

21.35

22,50

1873. .

2 497 447

2 203 291

294 156 142143 843 233 52 244 530 2 351 840

22£8

22,95

1874. .

2 481 702

2 182 146

299 556 122 302 730 949 57 843 357 2 549 358

25,18

25,82

5,06

2,41

1875. .

2 399 770

2 092 152

307 618

91531 823 125 56152 711 2 307 185

25,71

27,58

5,60

2,50

1876. .

2 581 807

2 247 490

334 317

98 210 870 725 56 696 065 2 1 6 2 466

24,17

25,03

6,00

2,50

f 3,99* f 2.53
4,65

2,13

i

(a) In deze opgaaf z[jn de velden, die voor de tweede maal met padi of met een ander gewas werden beplant, niet afzonderlijk in
rekening gebragt.
(*) Na aftrekking van de velden op boog gezag met suikerriet beplant. Van daar het verschil met de cijfers in de beide eerste
staatjes van dit hoofdstuk.

I*.
Koloniaal verslag van 1877.
Omtrent de verschillende cultures in het bijzonder
bevatten de gewestelijke verslagen de volgende inededeelingen.
R ij s t c u 11 u u r.
De overvloedige regens gaven in het afgeloopen jaar de
gelegenheid om een grooter aantal velden te beplanten dun
in ile voorafgegane jaren , en dientengevolge had men geen
gebrek aan rijst, hoewel de oogst niet overal goed slaagde.
In Krawang en Kediri werd eene groote uitgestrektheid velden door miagewu getroflen . zoodat in eentgenoemd gewest voor '/, , in het laatstgenoemde voor '/,, van het
totaal bedrag der landrente vrijstelling moest worden verleend.
Terwijl bemesting van tegalvelden vrij algemeen op Java
gebruikelijk ia (in het westelijk gedeelte van het eiland
en in de bergstreken van S a m u r a n g , Kadoe en Bunjoemas
echter meer dan elders, vooral bij hellende gronden die
voortdurend worden beplant), worden sawahs nog alleen

bemest in Bantam en in de Preanger regentschappen,
vooral in de af'deelingen Bandong en (iaroet, en ook hier
en daar in Cheribon, in die streken namelijk, waar op de
sawahs regelmatig tweede gewassen geplant worden , hetwelk in dit gewest niet algemeen geschiedt. In de afdeeling Ngrowo der residentie Kediri werden proeven met
bemesting genomen , die echter door bijkomende omstandigheden geen uitkomsten opleverden, welke geschikt
waren om de bevolking van het nut dezer kunstbewerking
te overtuigen. Beteren uitslag gaven de pogingen, door
den adsistent-rusideut in die af'deeling aangewend , om de
lieden over te halen voor zaadpndi de bette korrels uit te
zoeken; toen die arbeid eens volbragt w a s , voldeed hij bijzonder.
W a a r vroeger het uitzaaijen van de halmen gebruikelijk
was, volgt dè bevolkingmeer en meer den baar gegeven rand
om korrels te zaaijen, 't welk de voorkeur verdient, omdat de
korrels dan minder digt bij en op elkander komen te liggen.
Xogtans hielden vele landbouwers, o. a. in de zoo even gemelde afdeeling Ngrowo en in het regentschap Blitar, aan
de oude gewoonte hardnekkig vast. < tok worden , waaide betere methode gevolgd wordt, de korrels nog altijd
veel te digt bijeen gezaaid, niettegenstaande het ijl u i t zaaijen zoo algemeen door de ambtenaren wordt aanbevolen.
Dit wordt zelfs opgemerkt in sommige gedeelten der
Preanger regentschappen. l;ijv. in Tjiandjoer, hoewel in
dit gewest overigens de pl;mtwijze, op wier toepassing het
eerst door den heer K. F. HOLLE ia aangedrongen, het
getrouwst werd opgevolgd. In andere geweslen bestaan
tegen de door genoemden adviseur gegeven en door de
Indische Regering beaamde wenken betreffende den rijst—
bouw nog vele vooroordeelen , die ongelukkigerwijze steun
vinden in de minder gunstige uitkomsten van proeven , I
welke zonder het noodige beleid genomen worden of waar- .
op toevallige omstandigheden een nadeeligen invloed u i t - I
oefenen (zoo als in bet afgeloopen jaar het geval was in
K r a w a n g , J a p a r a , Probolinggo en op Madura) (1).
Uit de rapporten van den hoofdinspecteur voor
cultuur blijkt evenwel dat er over het algemeen
g a n g in den inlandschen landbouw is^ waar te
en d a t . waar de ambtenaren met tact en geduld
di' bevolking op den duur niet ongenegen is de
aanwijzingen te volgen.

de rijstvooruitnemen,
werken,
gegeven

Indirect wordt de landbouw nog dikwerf belemmerd door
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daar het controleerend Kuropeesch perwmael op Java niet
talrijk genoeg is om tegen alle mi kruiken te waken.
De uitdrukkelijke last der Begering om de bevolking, als
zij aan veldarbeid bezig i s , met rust t e laten, wordt dan
ook menigmaal veronachtzaamd.
De ontginning van gronden schrijdt voort, doch als die
niet gepaard gaat mot uitbreiding en verbetering der irrigatie , moet zij als eene bedriegelijke aanwinst worden

beschouwd, wanneer namelijk over dezelfde hoeveelheid
water ter hevloeijing van eene grootere oppervlakte wordt
beschikt. De remissien van landrente, die telken jure worden verleend , kunnen voor een groot deel als het gevolg
van gebrekkige regelingen van de irrigatie worden a a n gemerkt.
Nog op eene andere omstandigheid moet de aandacht
worden gevestigd. In enkele gewesten zijn meer gronden
in ontginning gebragt dan de bezitters behoorlijk kunnen
bebouwen. Daar nu , bij verbeterde cultuur, meer arbeid
wordt vereischt, en niet alleen alle arbeid die liet uitplanten voorafgaat met meer oplettendheid moet verrigt worden . maar ook de aanplant zelf, all die in den grond is,
beter moet verzorgd worden, stuiten de pogingen tot verbetering van den landbouw in de hier bedoelde gewesten
af op de geringheid der middelen , waarover de landbouwers ieder voor zich te beschikken hebben.
In enkele gewesten , bijv. lVkalongan en Probolinggo .
begint de cultuur van rijst achter te staan bij die van
andere gewassen, en zijn de voordeden , die de cultuur
van suikerriet en vooral van tabak afwerpt, oorzaak dat
de eerste verwaarloosd wordt.
A n d e r e v o e d i n g a g e w a s i en.
Blijkens de bijlage MM werden in 1«S7(> (de mislukte
velden niet medegerekend), met djagong beplant 487136
bouwa, met verschillende soorten van katjang 139720
b o u w s , terwijl 405085 bouws beplant werden met verschillende andere voedingsgewassen, zoo als ketel*, ketimoen, kedelé , tales , enz.
In de residentie Bantam zijn proeven genomen niet
djagong perak, van den heer K. F . HOLLE ontvangen ,
welke proeven zeer goed gelukt zijn, zoodat aan verscheidene deaaahoofden eene kleine hoeveelheid is kunnen
verstrekt worden, ten einde den aanplant uit te breiden.
In Banjoemas gelukten de genomen proeven met deze
djagong niet. Een groot deel der zaden kwam wel o p ,
maar de productie was gering. Later werden weder zaden
ontvangen , maar alhoewel de uitslag nog niet geheel
bekend 18, schijnen ook van die proef geen gunstige verwachtingen te mogen gekoesterd worden.
De katjang tanah . waarvan in 't vorig verslag (bladz.
175) reeds is gesproken, kwam over "t algemeen zeer goed
o]». De oogst was buiten verwachting g u n s t i g , zoodat met
de verkregen zaden wederom proeven op grooter schaal
konden genomen worden. De goede hoedanigheid van dit
gewas, vooral de snelheid waarmede het tot rijpheid komt,
is zoo in het oogvallend , dat de inlander met deze k a t jangaoort reeds zeer ingenomen is. Ben uitvoerige staat,
vermeldende den uitslag der proeven met deze aardnoot,
is openbaar gemaakt bij de Jatatcht Courant van Ml October 1870.

K 1 a p pe r c u l t u u r.

het zoo gebrekkig helieer der irrigatien en door onbillijke
Aangaande deze cultuur is weinig te vermelden na hettoepassing van heerendienst- en cultiuirdienst-regelingen, ' geen in het vorig verslag werd aangeteekend.
Volgens ontvangen opgaven werden 0. a. in Bantam, de
Preanger regentschappen , Japara . Beaoeki. Bagelen en
(1) IX' verslagen betreffende de in eenige andere gewesten geKadoe respectievelijk ongeveer M4M00. 17000, 52900.
nomen proeven zijn, met aanteekeningen van den lieer HOLLE,
gepubliceerd in de Jarasclie Courant van 4 Jnlü, 10 November en '25900, 137 900 en 25500 boomen bijgeplant.
ft December 1876. Van een tiental opstellen, door den lieer HOLLE
De klapperolie blijft een belangrijk handelsartikel, hoevervaardigd en bestemd om in het inlandsch tijdschrift „ De vriend
wel zij weinig meer voor verlichting gebruikt wordt. Door
van den Javaansehen landman" te worden opgenomen, worden van
de zeepfabriek in Pekalongan werden in 1870 109 pikols
regeringswege vertalingen in de verschillende op Java en Madura
olie verwerkt, waarvan de gemiddelde inkoopprijs f MO
inheemsche talen vervaardigd ter verspreiding onder de inlandsche
ambtenaren.
per pikol bedroeg.
Nog kan hier worden aangeteekend dat eene nota van den heer
HOLLE over de rijstcultuur, door den controleur E. TH. VAN DELDEN
T a b a k s c u l t u u r.
voor Sumatra bewerkt en door den heer HOLLE nog aangevuld,
van regeringswege gedrukt, en onder de ambtenaren bjj het binnenVolgens de in bijlage MM verzamelde opgeven van de
landseb bestuur in het gouvernement van Suinatra's Westkust, in
hoofden van gewestelijk bestuur werd in 1876 in de gouKcnkoelen en in Palembang verspreid is.
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vernementalanden van .liivu en Mftdan door de Inlandsohe
bevolking, zoowel voor eigen gebruik sla TOOT Buropeiche
ondernemen (1), tabak geteeld
de mislukte velden niet
medegerekend — op 45341 bouwa aawiha (meest als
tweede gewas) en op 35070 bouwa tegalvelden (voor de
grootste helft nis eerste gewas), te zinnen 80411 bouws

of 7781 meer dan in 1875. Hat meest werd dit M w u weder
verbouwd in Bembang (19 757 bouwa), Bezoeki (13377),
Eadoe (9187), Banioemas (77(i2), Kediri (<>«r><>) en Paeoe-
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bij de bevolking de voorkeur bovan da op Europaeohe wijze
bereide suiker.
2°. (Jouvcrni'ineiilsciillnrcs.
K o f f ij c u 1 t u u r .

roeiin (6501 ÜOUWB).

De in vorige verslagen besproken nieuwe; regelingen VOOT
de gouvernementakoffljcultuur werden gedurende bet af-

De weersgesteldheid was voor dit gewas niet ongunstig.
in de residentie Bagelen verkreeg men van de gronden
1ste soort gemiddeld 10 pikola, 2de soort 5, en 3de aoort

maar toch bleek bet uit de inge liende voorstellen tot afschrijving en liijplanting van koflijbooinen , zoomede uit de

3'/j |>ikol per bouw. Van andere gewesten zijn de opga-

ven betredende de productie onvolledig.
K a t u e n e u 11 u u r.

galoopen jaar wed meer en meer in toepassing gebragt,
driemaandeujkache verslagen betrenende hetgeen in 't belang
der koffljoultuur was verrigt (2), dat in menige afdeeling
op Java die regelingen nog niet goed werden begrepen.
De ambtenaren werden zooveel mogelijk voorgelicht bij
eene (in n°. 273S van bet Ibjblad op liet Indisch Staatsblad

Voor deze cultuur was de weersgesteldheid In 1876 zeer

opgenomen) nota. aangevende op welke wijze de regelingen

gunstig. De OOgSt was bevredigend, ofschoon bet onderboud van den aanplant steeds veel té wenseben overliet.
In bet geheel werden, blijken de bijlade MM, op Java
en Madura met katoen (kapaa), meestal als tweede gewas,
beplant (ongerekend de mislukte velden) 17 020 bouwa
aawah-en 5318 bouws tegalvelden, dus te (Amen 22 338
bouws (alaoo bijna 4000 bouws meer dan in 1875), waarvan alleen in Samarang 9074, in Cberibon 2 3 4 1 , in
Madioen 2:520, in Japara 2163 en in Bembang 2067 bouwa.

het eerst in de Preanger regentschappen waren toegepast;
maar d(; toestanden in dat gewest verschillen in zoovele
op/.igten met die in do andere gewesten op J a v a , dat het
niet wel mogelijk te achten was om gedetailleerde voorschriften te geven die overal even uitvoerbaar zouden zijn.
Daarom is in Februarij j b , overeenkomstig het advies van
den hoofdinspecteur der koffljcultuur (3), besloten om drie
met de Preanger-regelingen volkomen bekende controleurs
lste klasse tijdelijk in commissie te stellen, ten einde,
onder de leiding van den hoofdinspecteur, ieder in de bun
door den directeur van binnenlandscb bestuur aan te wijzen
streken, «Ie bedoelde regelingen met de ambtenaren, hoofden en bevolking te; bespreken en op het terrein de noodige
aanwijzingen te doen.
Verdere bijzonderheden nopens de toepassing dier regelingen zullen bij de behandeling der aanplantingen en
afschrijvingen van zelf ter sprake komen , ook wat de
Preanger regentschappen betreft (4). Alleen moet hier afzonderlijk worden melding gemaakt van de in dat gewest
bestaande, doch elders niet voorkomende
mrrdiiatmnen,
dat zijn, gelijk uit vorige verslagen is gebleken. ophoog
gezag aangelegde koffijtuinen, deels afgeschreven, deels
nog in g e b r u i k , die aan inlandscbe ondernemers zijn overgedragen. Het aantal dier tuinen was bij bet einde van
1876 geklommen tot 8 4 5 , en zij hadden eene gezamenlijke
uitgestrektheid van 6477 b o u w s . waarvan 1116*/, reeds
afgeschreven en 53(50'/4 nog in onderhoud waren tijdens de
overdragt. De berigten omtrent de opbrengst dezer tuinen
luiden niet zeer g u n s t i g ; bet voordeel 'Ier exploitatie i s ,
gelijk reeds in 't vorig verslag werd g e z e g d , over 't algemeen niet geëvenredigd aan de daaraan bestede onkosten.
In andere gewesten zouden dergelijke ondernemingen nog
minder kans van slagen hebben, omdat de arbeidsloonen
in de meeste streken van Java hooger zijn dan in de
Preanger regentschappen.
De hieronder volgende mededeelingen zullen doen zien
dat ook in het afgeloopen jaar de belangen der gouvernementskoffljcultuur weder naar vermogen door het bestuur
werden behartigd. Ook ontbrak het niet aan de noodige
waakzaamheid ter voorkoming dat koflij aan de verpligte
levering wcrl onttrokken. In S a m a r a n g , Bezoeki en Kediri werd meermalen ontdekt dat op het gouvernementsmonopolie inbreuk was g e m a a k t , en de aandacht der

I n d i g o c u l t u u r.
In 1870 werd, blijkens bijlage MM, indigo geplant op 2008
bouws als eerste en op 14 881 bouws als tweede g e w a s ,
•lus in 't geheel (de mislukte velden niet medegerekend)
op 16 979 bouwt), meest sawahs , waarvan in J a p a r a ,

Pasoeroeau, Soera baija, Bembang, Bagelen, Samarangen
Cberibon respectievelijk 3101, 2370, 2353, 1590,1517, 1048
en 939 bouws, of te zamen circa % gedeelten van de gebeele
uitgestrektheid. In Cberibon wordt, gelijk meermalen is
medegedeeld, de indigo uitsluitend verbouwd op gronden
waar bet suikerriet pas geoogst is. De plant wordt tweemalen gesneden en levert 50 tot 00 pikols bladeren per
bouw , die voor f 1 per pikol aan Chinezen worden verkocht. De kleurstof is rijk : de pikol bereide indigo beeft
eene waarde van f 10 a f 12. In Japara is de prijs slechts
f 9 per pikol. In l'ekalongan worden aanplantingen aangetroffen van stek-indigo, waarvan de planten echter zeer
laag blijven. In Banjoemas vindt men aanplantingen zoowel van s t e k - a l s van zaad-indigo. De eerstgenoemde soort
wordt drie- a viermalen gesneden en levert ruim 100
pikols bladeren per bouw o p , die tegen f 1 a f 1,50 per
pikol op de paanara worden verkocht, terwijl de zaadindigo, die slechts een leeftijd van 7 a 8 maanden bereikt,
niet meer dan tweemalen kan gesneden worden en 25 a 30
pikols bladeren per bouw oplevert , waarvan de prijs verschilt van f 0,65 tot f 1. Omtrent de teelt van indigo in
Hagelen , die voornamelijk geschiedt ten behoeve der aldaar
bestaande ondernemingen van de Handelmaatschappij,
wordt het een en ander aangeteekend sub 3°. van dit
hoofdstuk.
S u i k e r c u l t u u r.
Aangaande de beteekenis van deze cultuur als volkscultuur is uit Indie niets berigt wat niet reeds in het
vorig verslag vermeld werd. Nevens Japara wordt nu ook
Kediri genoemd als een gewest, waar de inlanders niet
alleen op bun erven , maar ook op vrij groote blokken
sawahs en tegalvelden suikerriet voor zich zelf planten.
In eerstgenoemd gewest werd in 1876 van ongeveer 1000
bouws, in Kediri van 600 bouws suikerriet voorinlandsch
gebruik geoogst. Aan de planten in Japara b r a g t , naar
gezegd w o r d t , een bouw goed geslaagd riet tot f400 op.
Voor het riet, dat de inlandscbe bevolking voor zich zelve
teelt, wordt bij voorkeur geel of'Japara-riet gebezigd. Nadat
het riet in buffelmolens vermalen is, wordt het sap in potten
tot zekere dikte verkookt, waarna de aanhangende stroopdeelen zooveel mogelijk worden verwijderd. Het verkregen
product is zeer onzuiver en van geele kleur, doch heeft
il)

Zie hierover meer sub 3°. van dit hoofdstuk.

Indische Begering bleef gevestigd op de vraag, of dit
monopolie kan geacht worden door de bestaande bepalingen
[Indisch Staatsblad 1872, n°. 146) voldoende beschermd te
zijn , al bad zij , zoo als in het vorig verslag (bladz. 178)
(2) Ten einde het opstellen dezer driemaandciyksclie rapporten
gemakkelijker te maken, is in February jl. besloten aan de hooiden
van gewesteiyk bestuur gedrukte tabellen daarvoor te verstrekken,
welke met weinig moeite zfón in te vullen.
(3) Tot deze betrekking was kort te voren aangesteld de in
vorige verslagen meermalen genoemde ambtenaar PLES, die de toepassing der nieuwe regelingen in de Preanger regentsehappen voornainelyk had geleid.
(4) Echter zullen de mededeelingen aangaande dit gewest niet
meer zoo gedetailleerd behoeven te zjjn als in de vorige verslagen,
nu de nieuwe regelingen daar als gevestigd beschouwd kunnen worden.
Met het oog op deze laatste omstandigheid heeft de Indische Regering ook bepaald dat met de indiening van halfjaarlyksche rapporten, die sedert 1872 van den resident waren verlangd, kon
worden opgehouden.
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is berigt, voor'shunds geen voldoende reden gevonden
om die bepalingen te verscherpen. Als voorzorgsmaatregel
is in Februari)' jl. door den directeur van binnenlandsch
bestuur aan do residenten aanbevolen om door de pakhwismeesters eiken dag aanteekcning' te doen houden van de
hoeveelheid koffij door iedere dessa ingeleverd , opdat voortdurend de gelegenheid besta om door vergelijking na te
g a a n , of eenige dessa achterlijk is met de inlevering, in
welk geval aanleiding kan gevonden worden tot het instellen van een onderzoek naar de reden der achterlijkheid.
Het toezigt op de cultuur werd in Pasoeroean versterkt
door de aanstelling van een nieuwen controleur te Kasri
(verg. bladz. 79). In dat gewest en in Soerabaija (af'd.
Modjokerto) werd weder, als in vorige jaren, gedurende
eenige maanden tijdelijk (inlandsch) personeel in dienst
gesteld voor het toezigt op den pluk en de bereiding der
koffij. In Madioen, waur vroeger hetzelfde gebruik bestond,
is de bestendiging daarvan in het afgeloopen jaar niet
noodig geacht.
Aanplantingen en afschrijvingen.
Eene opgaaf van het
aantal op hoog gezag geplante koffijboomen, bij het begin
van 1876 in de verschillende gewesten aanwezig, en van
de afschrijvingen en bijplantingen welke men in den westmoesson van 1876 op 1877 dacht te bewerkstelligen, is
in de bijlage NN opgenomen. Daaraan is het volgende
overzigt "betreffende den staat der geregelde aanplantingen
(in tuinen) ontleend.

Aanwezig
Voor
in den
afschrijving
aanvang van
in 1876
1876.
bestemd.
Vruchtdragende
boonien . . .

120 069 496

12 569 223

Jonge hoornen .

47 228 968

513 352

Vermoede- Vermoedeïyk inden
lijk in
aanvang van
1876/77
1877
bygeplant.
aanwezig.

173 450 272
19 234 383

Nu de Preanger-regelingen voor het grootste gedeelte
van Java toepasselijk zijn verklaard, worden in ongeregelde
plantsoenen geene bijplantingen meer uitgeschreven en alle
bestaande aanplantingen van dien aard als vrijwillige beschouwd. Alleen in Pasoeroean , dat niet aan de nieuwe
regelingen onderworpen werd , staan nog als op hoog j>-ezag aangelegde ongeregelde aanplantingen te boek 8 295 734
vruchtdragende booinen , waarvan 5 738 673 in bosschen
e n 2 557 061 in paggers en kampongs. Üe verder in Pasoeroean en in de overige gewesten aanwezige ongeregelde
aanplantingen werden in 1876 geschat op 109 822 538
vruchtdragende boomen. (Van de jonge boomen in ongeregelde plantsoenen zijn geen opgaven bekend.)
In 't geheel zou dus in 1876 zijn geoogst van 238187 768
boomen (verg. ook bijlage 0 0 ) .
Het totaalcijfer der afschrijvingen (in geregelde aanplantingen) k o m t , voor zooveel de vruchtdragende boomen
betreft, nagenoeg overeen met dat van 1875. W a t de
j o n g e boomen betreft, is het cijfer der afschrijvingen voor
1876 veel hooger dan voor 1875, maar dat is vooral hieraan
te wijten, dat 366 130 boomen van de districten Tjaroeban
en Oeteran (residentie Madioen), die verleden jaar abusievelijk onder de tuinkoffij waren gerekend, (aangezien zij
in paggers en kampongs waren geplant,) thans in den
staat der geregelde aanplantingen ouder de afgeschrevene
zijn opgenomen.
In de residentie Bantam zijn in den luatsten westmoesson in 't geheel geen bijplautingen bevolen , omdat het
beter geacht werd de bestaande plantsoenen door inboet i n g te doen verbeteren. In sommige gewesten (Samarang,
Soerabaija , Probolinggo , Banjoewan<^i en Bagelen) werden
eenige dessa's, die bleken zonder voldoende reden van de
koffijcultuur te zijn vrijgesteld, met kleine aanplantingen
belast. Daarentegen werden ook (in Probolinggo) eenige
dessa's van de verpligte cultuur ontheven , omdat in haren
omtrek op matigen afstand geen geschikte gronden voor
den aanplant van koffij meer te vinden waren.
Uit de aangehaalde bijlage NN blijkt. dat in de meeste
gewesten bijplantingen op vrij aanzienlijken afstand van
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da dessa's zijn noodig geweest, maar overal was dit slechts
het geval ten aanzien van enkele dessa's , en van deze werd
dan naar evenredigheid minder werk gevorderd.
In K r a w a n g , J a p a r a , Hagelen, Madioen en Kediri zijn
schikkingen getroffen nopens den ruil van plantsoenen ,
ten einde de af te leggen afstanden te bekorten voor de
BMt het onderhoud der tuinen belaste cultuurpligtigen.
Ook zijn in Bagelen, zonder r u i l , eenige tuinen , die door
ver afgelegen dessa's waren aangelegd, met goedvinden
der betrokkenen aan naderbij gelegen dessa's ten onderhoud toegewezen. Bij de regeling der bijplantingen werd
zorgvuldig gelet op de vermeerdering of vermindering
van arbeid, welke voor de cultuurpligtigen het gevolg
was van dergelijke transactien.
Het bezwaar van de groote afstanden kan niet beter
vermeden worden dan door den aanleg van kleine plantsoenen oj) alle plekken nabij de dessa's die voor de koffijcultuur geschikt zijn. In gewesten als K r a w a n g , T a g a i ,
Pekalongan , waar nog gelegenheid genoeg is om niet ver
van de dessa's groote aaneengeschakelde tuinen aan te
leggen , bestond uit den aard der zaak weinig aanleiding
om den aanleg van zulke kleine plantsoenen, in den geest der
nieuwe regelingen, aan te moedigen. Maar zooveel te meer
aanleiding was daartoe aanwezig in Japara en Soerabaija,
waar de'koffijcultuur alleen door aanwending van het bedoelde middel op den duur bestendigd kan worden. Daar
werd het dan ook meer en meer aangewend.
In de Preanger regentschappen betoonde zich de bevolk i n g bij voortduring ingenomen met den aanleg van dergelijke kleine plantsoenen. Gedurende den westmoesson
1876/77 werden in dit gewest 21 915 cultuurpligtigen
van bijplantingen op hoog gezag vrijgesteld, omdat zij
vrijwillig een voldoend aantal koffijboomen hadden a a n geplant en verzorgden.
Ook hier en daar in Kediri, en vrij algemeen in B a n joernas, werden de voorgeschreven bijplantingen \ e r r i g t
in kleine tuinen nabij de dessa's. Veelal waren dit gemeenschappelijke tuinen, maar in de afdeelingen Bandjarnegara en Poerwokerto van Banjoemu kwamen ook
individueele aanplantingen tot stand. In laatstgenoemde
afdeeling konden eenige dessa's voor verscheidene jaren
van bij plantingen worden vrijgesteld, omdat zij een veel
grooter aantal boomen hadden geplant en onderhielden
dan voorgeschreven was. Gelijke vrijstellingen werden hier
en daar in Soerabaija, Kadoe en Madioen verleend. In
Bagelen zijn zeer vele cultuurpligtigen van de afdeeling
Ledok overgegaan tot het aanleggen van individueele aanplantingen , en in de afdeelingen Koetoardjo en Keboemen schijnt daartoe mede neiging te bestaan. In Madioen
geschiedde hetzelfde reeds vóór 1876 in de districten Oeteran en Kanigoro, en in dat jaar hebben in het district
Poeloeng 393 personen vergunning gevraagd tot ontginning van 489 bouws woesten grond in de nabijheid der
dessa's, om die met koffij te beplanten.
In Bezoeki werden de bevolen . bijplantingen door de
cultuurpligtigen geheel Qfü hunne eigen gronden bewerkstelligd in 21 van de 28 bij de koffijcultuur ingedeelde dessa's van bet district W r i n g i n , en gedeeltelijk in 5 andere
dessa's van genoemd district en in 11 van de 32 bij de
koffijcultuur ingedeelde dessa's van het district Bezoeki.
In sommige gedeelten van de residentie Kadoe kunnen
volstrekt geen woeste gronden meer voor de gouvernements-koffijcultuur worden aangewezen, en heeft men er
zich toe moeten bepalen den vrijwilligen aanplant van
koffij op de erven aan te moedigen.
Door het bestuur werd in bet afgeloopen jaar nergens
over dessagronden beschikt ten behoeve van de koffijcultuur
(verg. vorig verslag, bladz. 178). Bij uitzondering heeft dit
in den westmoesson 1875/76 nog plaats gevonden in Kadoe,
waar de belanghebbenden volledig werden schadeloos gesteld, zoo als op bladz. 91 is medegedeeld.
In den geest der nieuwe regelingen wordt echter t h a n s
gezorgd dat de niet tot de dessa's behoorende, maar binnen een afstand van vier palen daaromheen gelegen woeste
gronden, die voor den aanplant van koffij geschikt zijn ,
daarvoor zooveel mogelijk gereserveerd blijven (dus niet
noodeloos door de bevolking voor andere cultures in beslag
genomen worden), en evenzeer de afgeschreven (oorspronkelijk op woesten gouvernementsgrond aangelegde) koffijt u i n e n . voor zoover ze geacht kunnen worden na een
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behoorlijken rusttijd weder voor de koflijcultuur geschikt
te zullen zijn.
Dat bij de uitgifte van woeste gronden in erfpacht de
belangen der gouvernements-koffijeultuur naar ciscli werden in het oog gehouden, is kunnen blijken uit hoofdstuk J , afd. IV, en de daarbij behoorende bijlagen.
Onderhoud der plantsoenen en yroefiieminije.n. Algemeen
worden thans voor het verkrijgen van goede jonge koffijplanten kweekbeddingen aangelegd, en van opslag wordt
voor den aanleg van nieuwe plantsoenen geen gebruik
meer gemaakt. Up sommige plaatsen in de ufdecliug
Tjiandjoer (Preanger regentschappen) en in Banjoemas ver»
schafte het bestuur aan de bevolking goede zaadkoflij van
elders, omdat die plaatselijk niet te verkrijgen was.
De voor het onderhoud vnn vele koflijplantsoer.en zoo
gewenschte bemesting vindt in Cheribon, Banjoemas en
Bagelen vrij algemeen plaats en wordt ook in de Preanger
regentschappen toegepast door inlanders die op eigen gronden kofiij hebben geplant. Op sommige plaatsen is de
bevolking , door vrijstelling van bijplantingen , aangemoedigd tot het bemesten der bestaande aanplantingen!
Het op stomp kappen van kofiijboomen heeft' goede u i t komsten opgeleverd waar het met beleid en zorg geschiedde,
en wanneer de maatregel niet aan de verwachting beantwoordde, was dit veelal te wijten aan gebrekkige opvolging
of onoordeelkundige toepassing van de ter zake gegeven
voorschriften.
Op gronden waar de koffijboomen, in weerwil eener
zorgvuldige c u l t u u r , slechts weinige jaren oud werden
als men ze vrij liet groeijen, heeft men hier en daar den
levensduur der boonien verlengd door ze op eene hoogte
van p. in. 5 voet te toppen. Wordt daardoor de groei
getemperd en de ontwikkeling der takken bevorderd, tevens
worden de pluk en het onderhoud vergemakkelijkt, het
eerste omdat de boom in zijn geheel meer binnen het
bereik van den plukker k o m t , het laatste omdat de zich
uitbreidende takken het opschieten van onkruid belemmeren.
Met het oog op de nog onzekere uitkomst der proeven,
die blijkens bet vorig verslag (bladz. 179) in deafdeeling
Soekaboemi genomen worden met het langs den grond
leiden der stammen van jonge kofiijboomen , is aan deze
kunstbewerking in de Preanger regentschappen voor alsnog geene meer algemeene toepassing gegeven. Daarentegen is magtiging verleend om zulk eene proef ook te
nemen in afgeschreven koffijtuinen in de afdeeling Loemadjang (Probolinggo).
Daar het herhaaldelijk nemen van allerlei proeven niet
zelden bezwarend is voor de bevolking, heeft de Indische
liegering bij besluit van 23 Augustus 1876, n°. 15, bepaald , dat deze in den vervolge niet zullen mogen geschieden dan krachtens bijzondere vergunning van den directeur

JAREN.

Getal vruchtdragende boomen
waarvan is
geoogst
(behalve in de Vorstenlanden).

Verkregen
hoeveelheid koffij,
zonder de bjj
het ledig vallen
der pakhuizen
bevonden overwigten.

Hoeveelheid
in het geheel b(j
de pakhuizen
ontvangen.
Pikols.

[Nederl. (Oost-) Tndie.|

van binnenlandsch bestuur, die gemagtigd werd zoodanige
verguni.ingen te verleenen daar waar hem zulks wenscholijk voorkomt en verandering in de wijze van cultuur of
onderhoud hoop geeft op meerdere productiviteit der koffijboomen. De proeven zullen echter moeten geschieden onder
toezigt der ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur, op
kleine schaal en voorts op zoodanige wijze, d a t , door vergelijking, over liet al of niet voordeeligo der nieuwe werkwijze een oordeel te vellen is.
De in Krawang als schaduwboom uitgeplante albizzia
moluocana , waarvan in het vorig verslag (bladz. 179) werd
melding gemankt , is aanvankelijk vrij goed opgeschoten,
doch later hebben hevige winden daaraan veel schade toegebragt. Van elders genomen proeven valt nog weinig te
zeggen.
Over de op enkele plaatsen uitgeplante Laurina-koffij is
nog geen bepaald oordeel te vellen. Daar deze soort echter
niet zoo hoog opschiet als andere, worden de uitkomsten
der proefnemingen met belangstelling te gemoet gezien,
ten einde te kunnen nagaan in hoever deze heester voor
gronden , welke slechts tot geringe diepte vruchtbaar zijn ,
is aan te bevelen.
Bij 'slands plantentuin te Buitenzorg werden van den
directeur der botanische tuinen te Kew weder 42 koffijplanten ontvangen van de in Liberia inheemsche soort
(verg. vorig verslag bladz. 180). Bij het eind van 1876
stonden nu 180 planten van die soort in den vollen grond ,
terwijl p. in. 315 (ten deele reeds bewortelde) stekken op de
kweekbeddingen aanwezig waren (verg. bladz. 123) (1).
Uitkomsten.
De koffijoogst over 1876 is bijzonder groot
geweest en heeft zelfs den hoogsten van de iaatste jaren,
dien van 1866 , welke, met inbegrip van de levering uit
de Vorstenlanden , ongeveer 1094097 pikols bedroeg, aanzienlijk overtroffen. In de gouvernementslanden werden
namelijk niet minder dan 1206 861 pikols ingekocht, terwijl in Soerakarta 52 622 en in Djokjokarta 6 713 pikols
aan 's lands pakhuizen werden geleverd , zoodat op Java
in het geheel zijn verkregen 1 266 196 pikols (2). In de
Preanger regentschappen , waar in 1866 205 444 pikols
en in de laatste vijf jaren gemiddeld slechts ongeveer 95 000
werden verkregen, bedroeg de oogst thans 230453pikols.
Men meent deze gunstige uitkomst voor een deel reeds
aan de nieuwe regelingen te mogen toeschrijven.
Ook de oogst over 1877 liet zich volgens de jongste berigten goed aanzien : in Augustus werd die geschat op
910 000 pikols voor f/eheel Java.
De opbrengst in elk gewest over 1876, de daarvoor bestede uitgaven, enz. zijn vermeld in de bijlage OO. Hier
volgt als gewoonlijk een vijfjarig overzigt van de voornaamste uitkomsten der koffijcultuur, met inbegrip van
de levering uit de Vorstenlanden.

Gezamenlijke
kosten van de
aan het
Gouvernement
geleverde koffij.

Pikols.

1873.

226 927 481

984 134

985 961

f 15 226 630

1873.

239 079 225

773 338

773 920

12 217 443

1874.

238 838 333

1 030 106

1 031 989

1875.

237 385 018

492 636

1876.

238 187 768

1 264 212

Gemiddelde prjjs
waarop de pikol
kofiij aan het Gouvernement te staan
kwam, berekend
over do geheele hoeveelheid ontvangen
koftij tot aan de
nl'scheeppakhuizen.

f

15,47

Opbrengst
van de in Nederland
geveilde koffij
per pikol.

Bruto.

f54,10

Netto.

f 48,36%,

15,80

67,20%.

60,36V,,

17 220 406

16,68

70,40 »/„

63,91 •/„

493 420

8 514 936

17,255

69,47 V„

62,98

1 266196

20 407 336

16,115

64,10 •/„

57,99 '/„

(1) Volgens berigten uit Liberia verkregen, groeit deze koflij
even goed in de onmiddellijke nabijheid van de zee, als in het binnenland. De laagste temperatuur te Monrovia aan zee waargenomen,
is 62" Kahrenheit om 7 uur des morgens, maar zjj klimt somtijds
tot 90°, en is gemiddeld in de schaduw 72*—87°. In het binnenland
isde temperatuur één of twee graden lager. De koffij worüt gekweekt
van 10' tot 550' boven de oppervlakte der zee. Er is eene variëteit
die kleine vruchten voortbrengt reeds binnen 18 maanden na den
aanplant, maar men verkiest de soort waarvan eerst in het derde
jaar geoogst, doch een beter en overvloediger product verkregen

wordt. In hooge streken draagt de laatstbedoelde soort kleinere
bessen dan in lager gelegene. De boomen zelf moeten niet in de
schaduw staan, maar men beschut den grond, waarin zjj staan,
tegen de zonnehitte, door dien met drooge bladeren, gesneden grasof iets dergelijks te bedekken of door de boomen digt op elkander
te planten. Vooral jonge boomen hebben dit noodig.
(2) Dat de ambtenaren op een zóó grooten oogst niet voorbereid
waren, en dientengevolge hier en daar moe(jcl{jkhcden by de betaling der ingeleverde koffij werden ondervonden is reeds gezegdop bladz. 161.
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BtrHiing c/t qualiii'U. De bereiding vorderde wegene
de buitengewoon hoogt) productie bijzondere inspanning.
Dit was vooral in Pasoeroean het gevnl, waar planters
gevonden worden die 70 000 boomeo bezitten. De oogst werd
niettemin ook daar naar behoOMD bereiil en ingeleverd.
Ook de berigten omtrent de ipialiteit zijn g u n s t i g ; alleen
wordt van Pasoeroean , Samarang en Keiliri opgegeven ,
dat de aldnar verkregen koffij wel wat klein van boon is, een
verschijnsel dat meer bij groote oogsten is waargenomen.
Aangaande de proeven, in de residentie Pasoeroean met
kleine Preanger-molens te nemen (zie het vorig verslag
bladz. 180), kan alleen worden meegedeeld , dat een van
Waspada naar Pasoeroean verzonden molen aldaar in zeer
ontredderden toestand is langskomen en eerst tegen het
einde van 1876 in de dessa Ngremboek (district P e n a n g goengan) is kunnen worden opgesteld, zoodat daarvan
voor den oogst over genoemd jaar geen gebruik kon worden gemaakt. Onlangs zijn nog twee pelmolens en win
stampmolen van Waspada naar Pasoeroean verzonden. Ook
de twee molens, waarvoor bij een Indisch besluit van 2
Mei 1876 eene som van f7454 werd toegestaan, hebben
in dat jaar nog geen dienst kunnen doen. In December
was men bezig er één op te stellen in de dessa Ngaglik
(district Penanggoengan), terwijl de andere zou g e plaatst worden te Pontjokoesoemo in het district Pakis.
Behalve met deze molens zou ook eene proef genomen
worden met een te Soerabaija voor f 500 aangekochten
handpelmolen van de soort die op Ceylon algemeen in
gebruik is (Walker's patent single disk pulper). Aan den
resident van Pasoeroean is opgedragen om bekwame controleurs met het toezigt op deze proefnemingen te belasten ,
maar om tevens te zorgen dat op de bevolking geenerlei
pressie werd uitgeoefend om van die molens gebruik te
maken , wanneer het weder blijken m o g t , wat vroeger
meer is ondervonden , dat zij niet ingenomen is met deze
kunstmatige bereiding, waarbij de vruchten van de verschillende regthebbenden dooreen gemengd worden.
Nopens den opkoop en de bereiding der koffij door
Euro]>eanen en vreemde oosterlingen is het navolgende
vermeld gevonden.
Op het bereidings-etablissement te Sisir, in het district
Batoe (afdeeling Maling) van het zoo even genoemd gewest , zijn in 1876 ingekocht 10 702 pikols koffij in de
roode schil, terwijl aan 's lands pakhuizen p. m. 2276
pikols drooge koffij werden ingeleverd. Een verzoek van
de ondernemers (de heer F . W . BBBO en de firma VAN
DER VEN) , daartoe strekkende dat de Begering alle koffij,
in het district Batoe aan den lande te leveren , bij hun
etablissement zou laten bereiden, is in September 1876
afgewezen. Van het etablissement te Wates Betoeng, in
dezelfde afdeeling, zijn bij de pakhuizen ontvangen 743
pikols koffij , welke hoeveelheid nagenoeg geheel door den
ondernemer in droogen staat van de bevolking was opgekocht. Even als in 1875 hielden zich ook in het district
Tengger (afdeeling Pasoeroean) eenige Europeanen met
den opkoop van koffij bezig. In de afdeeling Patti (Japara)
werd aan twee Chinezen , en in Koedoes aan één , vergunning verleend tot het bereiden van koffij op den voet van
Indisch Staatsblad 1873, n°. 54. Het door hen afgeleverd
product verschilde in qualiteit niet met dat van de bevolking. Elders is van de bevoegdheid, bij genoemde verordening verleend, geen gebruik gemaakt.
Pakhuizen, transport tan koffij. Sedert half Junij 1876
(zie de opgaaf op bladz. 181 van 't vorig verslag) tot 1
Julij jl. is weder door de Indische Regering magtiging
verleend tot de oprigting van 22 permanente en 35 hulppakhuizen, over een tiental gewesten verdeeld als volgt:
Permanente

ïiuip
Totaal.

aXWSSTXK.

pakb iizen.
Prcanger regentschappen.

Transporteeren

2

6

8

5

7

12

7

13

20

Permanente
<■ ! « 1

llulpTotaal.

1 1 \.

pakhuizen.
Per transport

Soeraaaya

liczoeki

Te zamen .

7

13

20

1

5

fi

1

4

I

8

f»

8

1

V

1

n

5

5

1

■

1

n

2

1

3

•

'.»

22

35

57

.

Bij voortduring wordt er dus naar gestreefd om aan
do bevolking meer gelegenheid te geven tot inlevering
van de geoogste koffij. Bij het eind van 1876 waren van de
nieuwe gebouwen nog weinige gereed; van daar dat in
bijlage OO slechts 7 pakhuizen meer dan in de bijlage P P
van het vorig verslag vermeld staan. In den loop van 1877
zijn echter een aantal nieuwe pakhuizen in dienst gesteld.
Tegenover de vermeerdering van uitgaven, welke hiervan het gevolg w a s , kon men hier en daar eene bezuinig i n g te weeg brengen door aan permanente pakhuizen ,
die gelegen waren in streken waar weinig koffij werd ingeleverd , het karakter van hulppakhuizen te geven; enkele
pakhuizen konden geheel opgeheven worden.
Het denkbeeld is in overweging geweest om voortaan
in Indie voor de aflevering van koffij' aan de pakhuismeesters geen spillage meer toe te s t a a n , aangezien vermeend werd d a t , bij een zorgvuldig toezigt, van onderwigt bij dit product geene sprake behoefde te zijn (1).
Over het doeltreffende van zoodanigen maatregel bleek
echter niet eenstemmig te worden gedacht. Ook op grond
van hetgeen de ondervinding in deze aan den Indischen
handelstand had geleerd, kwam de Indische Begering tot
de slotsom dat de vermeerdering of vermindering van hot
gewigt der koffij, inzonderheid gedurende d e o p s c h u r i n g ,
van zóó vele, niet altijd door de bewaarden of beheerders
voor te k o m e n , omstandigheden a f h a n g t , dat het voor
dezen onbillijk zoude zijn wanneer de spillage werd afgeschaft. Van daar dat besloten werd aan het denkbeeld geen
gevolg te geven (Augustus 1876).
De buiten verwachting hooge productie veroorzaakte in
het afgeloopen jaar op sommige plaatsen , o. a. in Pasoeroean , Bezoeki en Samarang , nu en dan eenige stremming
in het transport der koffij. De aannemers stelden echter
alles in het werk om hunne verpligtingen na te komen;
tegen het einde des jaars was dan ook hot grootste gedeelte
van den oogst naar de strandpakhuizen vervoerd. Op bladz.
104 is reeds vermeld dat in een paar gewesten aan d e t r a n s portaannemers meer ruimte van tijd werd gelaten dan bij
contract bedongen w a s , en dat, in een paar andere van
gouverueiueulawege in bet vervoer moest voorzien worden
op kosten der aannemers.
Als altijd heeft zich op enkele plaatsen wel weder de
snuitkever in de pakhuizen vertoond, maar door dadelijke
afzondering van het aangetaste product is de aangerigte
schade niet noemenswaard geweest.
Veilini/cn. De volgende staten geven, als gebruikelijk,
een overzigt van de uitkomsten der kolnjveilingen in Nederland en op Java gedurende de twee laatste jaren e n ,
wat de eerstbedoelde veilingen betreft, gedurende de eerste
helft van het loopende jaar.
(1) Zie omtrent het laatstelijk vastgestelde spillage-tarief en
reglement (van 1827) n". 1678 van het Byblad op het Indisch
Staatsblad. Aan transport-aannemers wordt geen spillage toegestaan,
daar zjj geacht worden reeds door hun aannemingsprys zich tegen
mogeiykc tekortkomsten te hebben gedekt.
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Veilingen In Nederland.

1835.

Veiling vnu i

Gemiddelde opbrengst Verkochte
Uit
per ' / j kilogram.
geleverde
hoeveel
netto
heid
in pikols.
kilogr.
Bruto.
Netto.

Verkochte
hoeveel
heid
in pikols.

0,5620

7»

0,54»'

4 587 898

0,57«S
0,57?'

0,5233

75 215»2

■ 0,58»7

0,5287

72 992»o

Februarij

84 084=3

4 995 258

Maart . .

76510

4 573 331*

April. . .

77 16522

INS3

1816.

f

Gemiddelde opbrengst Verkochte
Uit
per 7 S kilogram.
hoeveel
geleverde
heid
netto
in pikols.
kilogr.
Bruto.
Netto!

f

0,5265

100 31375

5 989 652

0,50'6

100 625

6 002 110

0,54» !

0,49"

5 973 474

' 0,5064

0,454»

100 03182

5 967 758

0,53»4

0,48»»

101 02341

6 040 626

79149"

4 097 477 6 f

0,57?»

0,49»

74 390

4 443 929

0,55<»

0,52»'

73 351»»

4 345 906

0,55«S

0,5064

4 452 837

0,5247

0,47=5

4 529 2405

0,5334

0,4836
0,4662

Mei... .

77 731'* 4038710'

Juaij . . .

81 743

4 850 902

Augustus

8914812

5 307 228

0,02»'

0,50«6

92 852 2

5 513 391

0,5167

0,5722

80 48055

5 141 083

0,5255

0,4764

September

88 50025

5 244 336

0,62'»

October .

89 300

5 281 996

0,602»

0,5465

97 447912

5 762 353

0,5224

0,4724

November

91 96482

5 759 733

0,5266

0,4776

98 26854

5854 812

0.5355

0,4835

756 1473» 45 239 393

f

0,5806
(o)

f

0,5288

750 155362 44 741 029

f

0,5374

f

Gemiddelde opbrengst
Uit
per Va kilogram.
geleverde
netto
kilogr.
Bruto.
Netto.

99 77045

f

0,5388

f

0,4874

0,47»5

0.4865

F F van het
opgegeven
- . koopers in
rekening g e b r a g t e 1 pet. veilingskosten , doch verminderd met de l'/2 pet. rabat voor contante betaling. Van daar het verschil tusschen beide opgaven.

Tellingen op J a v a .

1895.
Veiling
van:

Ver
kochte
Ophoeveel
heid in brengst.
pikols.

Gemid
deld per
pikol.

1836.
Ver
Dus
kochte
Opper l/f hoeveel
heid in brengst.
kilogr. pikols.

Julij. . . .

25 000 f 1 5 2 0 230 i 60,8092 f0,4923

Augustus.

25 000

1 565 050

62,602°

0,5008

Gemid

Dus

deld per

per V2

pikol.

kilogr.

25 000 f 1 1 9 5 090 f 47,8036 f0,38'»

25 000

1 192 050

47,0820

VERDERE

BIJZONDERHEDEN.

H e t in beide jaren verkochte product bestond uit de ondervolgende
hoeveelheden K a d o e - , S a m a r a n g - , S o e r a k a r t a - , P a s o e r o e a n - en
Preanger-koffij :

0,3860

Hoeveelheden.
Vei
ling

October. .

25 000

1 522 810

60,9124

0,4931

25 000

1212 700

48,5104

0,3927

Pikols.

van:
1835.

November

25 000

1 495 470

59,81 83

0,4842

25 000

1 270 028

50,8008

1836.

1835.

1836.

0,4112
Kadoe-koffij

100 000 f 0 1 0 3 500 f 61,0356 f0,494i

Gemiddelde
opbrengst per
pikol.

100 000 f4 809 928 f 48,09 92 f0,3942

Pasoeroean-(Malang)-koffij

7 000 f 61,383/ s f 48.20 4

Julij .

10 000

Aug..

4 200

4 000

03,334/-

48,985

Julij .

15 000

18 000

00,427/15

47,04=

6 000

03,384/7

46,64 3

Aug..

1 400

id.

4 400

id.

15 000

15 000

63,047/ 2:
62,192/ s

47,75

n

n

n

Oct. .

21 000

20 000

00,931/3

48,672

11

11

n

Nov. .

15 000

15 000

57,504/,„

48,27 6

(Tenggcr-) ,,

Oct. .

4 000

5 000

60,80V 4

47,84

Nov. .

10 000

10 000

63,29V10

54,58»

„

Preauger-koflij

100 000 100 000

Bijlagen C.

[ 5 . 2.]
Koloniaal verslag van 1 8 7 7 .

Suikercultuur.
Toen in 1872, op den voet van de wet van 21 Julij
1870 (Staatsblad n°. 136) en vun de tot uitvoering dier wet
uitgevaardigde voorschriften (Indisch Staatsblad 1871 , n°.
213), nieuwe contracten met de suikerfabriekanten op
Java werden gesloten, is daarbij van hen eene jaarlijksche
vergoeding voor de kosten van den gou vernements-aan plant
bedongen , welker bedrag gelijk stond met de som die,
volgens eene voorafgegane taxatie (1), door bet Gouvernement zou moeten worden betaald voor schadeloosstellingen en arbeidsloonen aan de inlandsche bevolking, over
wier gronden en over wier arbeidskrachten werd beschikt
ten behoeve van de suikercultuur op hoog gezag , en voorts
voor belooningen aan dessahoofden en voor cultuurpercenten aan de inlandsche ambtenaren. Die jaarlijksohe vergoeding voor de kosten van den gouvernement» «inplant
werd vastgesteld voor een termijn van vijf jaren , en bij
art. 6 der contracten (2) werd bedongen dat zij na afloop
van dien termijn (en later weder telkens na verloop van
vijfjaren) met 5 ten honderd zou kunnen worden verhoogd,
wanneer de Regering het noodig mogt achten de betalingen aan de bevolking te verhoogen. Men heeft destijds
voorzien (3) dat het Gouvernement welligt door deze
Depaling schade zou kunnen lijden , in dier voege, dat
het zich genoopt zou kunnen vinden o m , na afloop van
den vijfjarigen termijn, de betalingen aan de bevolking
met méér dan 5 percent te verhoogen en alsdan dus van
de ondernemers niet meer het volle bedrag van die betalingen zou terugontvangen. Maar bet k w a m der Indische
Regering noodzakelijk voor om aan de suikerfabriekanten
eenige zekerheid te geven nopens de lasten , waarop zij
zouden hebben te rekenen, en van daar dat de hun casu
quo op te leggen verhooging op een maximum van 5 percent werd bepaald.
Het is wenschelijk voorgekomen deze bijzonderheden
hier in herinnering te brengen, alvorens te berigten wat
het gevolg is geweest van den arbeid der commissien ,
die, blijkens het medegedeelde op bladx. 185 van het vorig
verslag, in last hadden om na te gaan wat in het tweede
vijfjarig tijdvak (auuvangende met den aanplant van 1876)
aan de bevolking zou moeten uitgekeerd worden om haar
voor den afstand harer gronden behoorlijk schadeloos te
stellen en haren arbeid behoorlijk te betalen. Eerst tegen
het eind van 1876 kwam de Indische Regering in het
bezit van de gegevens , door deze (plaatselijke) commissien
verzameld, en toen die gegevens naauwkeurig waren
onderzocht, bleek het dat zij niet bruikbaar waren , althans voor zoover zij betroffen de arbeidsloonen , die aan
de bevolking betaald zouden moeten worden. De onderscheidene commissien waren bij hare berekeningen van
geheel uiteenloopende grondslagen uitgegaan, en nam men
die berekeningen a a n , dan zou de verpligte arbeid, die
voor alle planters gelijk h e e t t e zijn, i n d e eene residentie drie-of viermalen duurder worden betaald dan in de
andere. Het aantal dagdiensten per bouw, voor de suikercultuur benoodigd, was door sommige commissien op
300 berekend en door andere op niet minder dan 9 0 0 ,
omdat zij den arbeid van enkele uren daags eenvoudig
in rekening hadden gebragt als volle dagdiensten, en
omdat zij overtollige werkzaamheden , die hier en daar
bij den suikerrietaanplant gevorderd werden, in aanmer-.
king hadden genomen, als of die behoorden te worden
bestendigd, in stede van er de aandacht op te vestigen dat
die een einde laboorden te nemen (4). Dientengevolge
waren vele taxatien buitensporig hoog opgedreven, en kon
daaraan niet de minste waarde gehecht worden. Daar het
niet mogelijk was om nog tijdig nieuwe taxatien te laten
verrigten, heeft de Indische Regering er toe moeten besluiten , om , voortbouwende op den zorgvuldigen arbeid
(1) Verg. het verslag van 1872, bladz. 157.
(2) Zie het model-contract in Indisch Staatsblad 1871, n". 213.
(3) Verg ook de gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting
1872/73—80.
(4) Aan den hoofdinspecteur voor de suikercultuur is opgedragen om te onderzoeken hoe aan die overtollige werkzaamheden,
welke vooral in Cheribon, Tagal en Pekalongan voorkwamen, een
einde is te maken.

Tweede Kamer, 195
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der commissien van 1871, de destijds aan de bevolking in
den kring van elke onderneming toegekende arbeidsloonen
algemeen met een matig bedrag te verhoogen , aannemende dat hiertoe voldoende aanleiding hwstnnd in de
algemeen op Java waargenomen stijging der arbeidsloonen.
Zij heeft mitsdien , krachtens bet haar bij art. (i der contracten toegekend r e g t , den cijns, voor den gouvernements-aanplant door de ondernemers verschuldigd, met
5 pet. verhoogd, en bepaald dat het geheele bedrag dier

verhooging (voor alle (abriekanten te samen f 312 700)

zou worden bestemd tot vermeerdering van het arbeidsloon der bevolking (Indisch besluit van 6 Maart 1877, n°. 24).
Werd d u s , wat de taxatie der uit te betalen arbeidsloonen betreft, de arbeid der commissien geheel ter zijde
gesteld, ditzelfde kon niet geschieden ten aanzien van de
verrigte taxatie der sommen aan de bevolking uit te keeren als schadeloosstelling voor het afstaan harer gronden
ten behoeve der suikercultuur. Immers hadden de commissien zich daaromtrent met de bevolking moeten verstaan , ten einde te vernemen of de zaak in der minne
kon worden goregold, dan wel de beslissing des regters
vereischte (5). Nagenoeg overal had de bevolking genoegen genomen met de schadeloosstellingen welke de commissien voorsloegen, on daaromtrent was dus in zeker
onzigt overeengekomen tusschen de commissien van taxatie en de bevolking. Aan deze overeenkomsten of schikkingen , waarvan het resultaat w a s , dat (enkele gevallen
waarin geprocedeerd moest worden, daargelaten) over geheel Java f 41 532 meer dan vroeger zou moeten worden
uitgekeerd , achtte de Indische Regering zich gebonden.
De genoemde som van f 41 532 moest nu natuurlijk voor
rekening van den lande genomen worden, daar zij op de
(abriekanten niet meer kon worden verhaald.
De oogst bij de in contract met het Gouvernement
werkende ondernemingen was in 1876 overvluediger
dan in het voorafgegane jaar. Over 't algemeen was de
weersgesteldheid zeer gunstig voor de suikercultuur , vooral
omdat eene aanhoudende droogte heerschte in den tijd toen
het gewas geoogst en verwerkt moest worden. Alleen in
Banjoemaa viel in Junij en Julij veel regen, ten gevolge
waarvan de verwerking van het product eenigszins vertraagd werd bij de in dit gewest gevestigde onderneming
Kalibagor.
De aanplant voor den oogst van 1877 vond mede vrij
algemeen bij eene gunstige weersgesteldheid plaats.
Alleen in Oostelijk Java maakte de aanhoudende droogte
tot in November inboetingen op vele plaatsen noodzakelijk.
Bij het einde van 1876 stond echter de aanplant overal
gunstig.
Gedetailleerde opgaven nopens de 95 (6) in contract met
het Gouvernement werkende ondernemingen zijn te vinden
in bijlage PP. Daaruit blijkt d a t , even als in 1875,
weder de hoogste productie, namelijk van96,78pikolsper
bouw , verkregen werd bij de fabriek Pandji in Bezoeki.
Daarop volgen Qempol en Karang Sambong in Cheribon,
met 91.21 en 89,31 pikols per bouw. Zeven andere ondernemingen maakten tusschen 80 en 90 pikols per b o u w ,
namelijk Tjonml (in Tagal) 85,07 pikols; Wstoetoelis,
Brangkal en Sentanen-lor (alle in Soerabaija) respectievelijk 85.26, 85,95 en 88,68 pikols; Waringin-Anom en Olean
(beide in Bezoeki) 80,19 en 85.08 pikols, en Pesantren (in
Kediri) 86,40 pikols. Slechts 9 ondernemingen verkregen
minder dan 50 pikols per bouw; de minst produceerende
(Menang in Kediri) leverde 36,16 pikols per bouw op.
Deze opgaven betreffen weder niet uitsluitend den goüvernements-aanplant, maar ook den vrijen aanplant, waarvan het product tegelijk met dat van den gouvernementsaanplant wordt verwerkt.
Een gewestelijk overzigt van den aanplant en van de
productie bij de verschillende ondernemingen wordt aangetreden in den volgenden staat.
(5) Zie de laatste alinea van § 7 der voorschriften in Indisch
Staatsblad 1871, n°. 213.
(6) In vroegere verslagen was sprake van 93 ondernemingen,
omdat de fabrieken Minggiran, Poerwoasri en Menang in Kediri
als êêne onderneming werden beschouwd. Daar echter in 1874 voor
elk dier drie fabrieken afzonderlijke contracten zijn gesloten , worden
zij thans als drie ondernemingen in aanmerking gebragt.

i ' j b l a l van de Nederlandsche Staats-courant. 1877—1878.
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(•) Niet b(j alle ondernemingen is liet geheele product van den gouvcrncments-aanplant verwerkt; de tusschen ( ) geplaatste cijfers
wd zen het aantal bouws aan , waarvan liet product gesneden en vermalen is.
(fc) Voor enkele ondernemingen, waar (tijdens de opgaaf) de oogst nog niet geheel was verwerkt, is de vermoedelijke productie in
gevuld en aangeduid met •
(r) Productie van IC ondernemingen, daar die van Ardjosari (met 440 bouws gouvemements-aanplant) niet kan worden opgegeven,
omdat het riet (in Junü 1876), aan verschillende gegadigden, te velde is verkocht (verg. vorig verslag, bladz. 184). Door den nieuwen
contractant, wiens overeenkomst eerst is ingegaan met den aanplant voor den oogst van 1877, en die tevens eigenaar is van de vrjje
fabriek liabat, mede in Pasoeroean, werden van de 440 bouws riet vijf kavelingcn gekocht, te zamen afkomstig van 192V4 bouws. De
ondernemers der
op gouverncmentscontract werkende fabrieken Wangoenredjo in dezelfde residentie en Watoetoelis in Soerabaija kochten
de overige 1503/4 en 'JG1/» bouws. Of de suiker, uit bedoeld riet verkregen , begrepen is onder de voor elk der drie fabrieken opgegeven
productie, wordt in de Indische opgaven niet vermeld gevonden. Vermoedelijk is dit wél het geval.
(rf) Productie van 94 ondernemingen (zie echter de voorgaande noot).
(<■) Berekend over een aanplant van 5620 bouws (dus zonder den aanplant van Ardjosari).
(f) Berekend over een aanplant van 41 175 bouws (dus zonder den aanplant van Ardjosari).
Even als in vorige jaren, en om gelijke redenen, werd
ook in 1876 de regeling van den aanplant voor verschei
dene ondernemingen gewijzigd. Bij ééne fabriek ( B a n n a ]
in Soerabaija) was eene wijziging noodzakelijk geworden,
omdat, door het toedoen van den administrateur, voor een
vrijwilligen aanplant gebruik was gemaakt van gronden
die bestemd waren om afwisselend door tusschenkomst van
het Gouvernement te worden beplant. De administrateur
verzocht het van die gronden verkregen riet op zijne fabriek
te mogen vermalen, maar dit is h e m , op grond der b e 
staande bepalingen (1), uitdrukkelijk verboden. De wijzi
gingen van den aanplant behoefden slechts bij uitzondering
(1) Zie art. 11 van het modelcontract in Indisch Staatsblad 1871.
m\ 213.

g e p e n d te gaan met eene herziening der aan de bevolking
uit te keeren betalingen. Voor Jossowilangon (in Pasoe
roean) echter vermeerderde daardoor de schadeloosstelling
voor het afstaan van grond met f 1150.
Aangaande de cultuur zelve kan , in aansluiting aan de
mededeelingen in vorige verslagen, het navolgende worden
berigt.
Bij de toepassing van het REYNOSO-stelsel werden tot
dusver de rietstekken op den bodem der plantgroeven uit
gelegd , waarna deze langzamerhand door aanaarding weder
werden gevuld. Deze geleidelijke aanaarding vorderde veel
en aanhoudenden arbeid van de bevolking, en om dien te
besparen, heeft de hoofd-inspecteur voor de suikercultuur,,
bij wijze van proef, in Madioen (bij de fabrieken Poerwodadi en Redjosari) de plantgroeven weder doen vullen vóór
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hei uitleggen der stekken. Deze proef beeft zeer gunstige
uitkomsten opgeleverd en is sedert op ruimere tonaal toegepast.
In West- en Midden-Java worden thans de suikerrietvelden \ rij algemeen heinest, doch minder in Koorabaija,
en in Paaoatosan nog slechts bij uitzondering; bienuui ia net
dan ook waarschijnlijk voor een groot deel toe te schrijven
dat in laatstgenoemd gewest de productie stationair blijft.
De aanwending van Kunstmeststoffen neemt gaandeweg
toe; VOOial wordt meer en meer zwavelzure ammonia gebezigd, welke meststof eene dadelijke! en krachtige werking vertoont. Proeven met VII.I.K'S meststof hebben over
't geheel niet de gewenachte uitkomsten opgeleverd. De
gewone meststoffen, die gebezigd worden, zijn in vorige
verslagen herhaaldelijk genoemd. Te weinig gebruik wordt
nog gemaakt van de aseh der vcrhrande n inpas (uitgeperst, riet) en bladeren, 't geen welligt hieraan te wijten
i s , dat men de werking van de aseh als meststof niet
dadelijk in het gewas bespeurt.
In 't vorig verslag (hladz. 184) is er melding van gemaakt dat niet overal de band werd gehouden aan net
voorschrift van art. 5 der contraeten, dat de fabriekanten
de meststof en de stekken voor den nieuwen aanplant
kosteloos moeten leveren ter plaatse door het baatuur aan
te wijzen. Bij eene circulaire van den directeur van binneiilandach bestuur dd. (> Uetober 187G is nu aan de hoofden
van gewestelijk bestuur o p g e m e r k t . dat de mest voor
rekening van de ondernemers op het veld moet worden
bezorgd , zoodat de cultuurpligtigen dien daar vinden , en
dat van dezen zoo weinig mogelijk arbeid moet worden
gevorderd voor het onder den grond brengen van den
m e s t , blijvende het echter den ondernemer vrij hen door
aanvulling van het plantloon over te halen tot eene zorg-1
vuldiger bewerking. Tevens werden de residenten aangeschreven om te zorgen dat de fabriekanten tijdig de
velden aanwezen , waar stekken konden gesneden worden.
Dikwijls werd namelijk daarmede zoo lang mogelijk gewacht , en wanneer dan de cultuurpligtigen, verlangend
om van den arbeid aan de suikerrietvelden af te komen ,
er op aandrongen om stekken te mogeu snijden , stonden
de fabriekanten hun dit slechts toe onder voorwaarde dat
zij ook hielpen bij het snijden, bossen en opladen van het
te vermalen riet. Tegen dit misbruik zou voortaan gewaakt moeten worden.
Van de zijde der ondernemers werden over den arbeid
der cultuurpligtigen weinig of geen klagten vernomen. De
regeling van het toezigt, op dien arbeid van bestuurswege
uitgeoefend, onderging geene verandering. Wel is het
denkbeeld in overweging genomen om de 151 mantrie's
bij de suikercultuur in te trekken en hunne werkzaamheden aan de districtshoofden en onderdistrictshoofden op
te dragen, maar hiervan is, zooals reeds op bladz. 81 werd
medegedeeld, afgezien moeteu worden, en de Indische
Hegering heeft slechts vrijheid gevonden om het getal
mantrie's met 24 te verminderen , in afwachting dat de
geleidelijke inkrimping van deii gouvernenients-aanplant
tot verdere vermindering gelegenheid zou gaven.
Op vele plaatsen sluiten de fabriekanten , na de overneming van het riet, contracten met de bevolking, ten
einde de bewaking der rietvelden door haar te doen voortzetten , zooals die vóór de overgave der tuinen plaats vond
op last van het Gouvernement. In sommige streken echter ,
zooals in Bezoeki, waar juist de meeste rietbranden voorkomen , laten de ondernemers de bewaking voor eigen
rekening geheel achterwege, waardoor de taak van de
districts- en dessa-politie in niet geringe mate verzwaard
wordt.
Het vervoer van het riet naar de fabrieken geeft steeds
aanleiding tot klagten over de gebrekkige wijze waarop
de karrevoerders hunne bij contract aangegane verpligtingen nakomen. Bij enkele ondernemingen in Samarang.
.lapara en Madioen zijn voor dit transport spoorbanen
aangelegd, maar men heeft daarbij niet veel baat g e vonden , daar de onderhoudskosten (ook ten gevolge van
gebrekkigen aanleg) aanzienlijk waren, en de trekbeesten
veel minder karren konden voortbewegen dan men had
gedacht.
Algemeen beklagen zich de fabriekanten ook over de
slechte naleving der werkovereenkomsten door hunne gewone arbeiders. In Soerabaija en Pasoeroean moesten zeer
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booge dagloonen worden betaald ton gevolge van deaterke
vraag naar werkvolk bij den in aanleg zijnden staatsspoorweg.
De werkzaamheden, vereiscbt vuur de regeling der
waterverstrakking aan de fabrieken, werden docr den
daarmede belasten hoofdingenieur geregeld voortgezet (1).
Om hare beëindiging te bespoedigen , werden aan dien
hoofdingenieur 4 opzigters van den waterstaat toegevoegd
vnc t het opmeten , waterpassen eil onder profiel brengen
van gedeelten van rivieren en waterleidingen, ter bepaling
van bet volume water dat er door .stroomt.
De inrigting der fabrieken onderging weinig verandering. Algemeen is echter een ernstig streven te bespeuren
om de bestaande werktuigen door kleine verbeteringen
meer volkomen aan hun doel te doen beantwoorden , en
vooral van de atoomkracht zooveel mogeUjk party te trekken.
De onderneming Tjipiring in Samarang ondervond de
voordeden van de toepassing der zoogenaamde triple-ell'ect
installatie (verg. vorig verslag, blad/.. 184), die tot besparing van brandstof en arbeidsloonen leidt. Ook VOOTandere
ondernemingen zijn dergelijke installatien uit Europa ontboden.
Kwijtschelding van cijns wegens mislukking van a a n plantingen is in 187G alleen verleend aan de onderneming
Klaïing in Japara voor ruim 26"/i bouw en tot een bedrag
van f 2897.72*. Voorts werd aan deze onderneming en aan
de fabriek Modjopangoeng in Kediri teruggegeven de
cijns (ten bedrage van respectievelijk f 129,87 en f629,33),
dien zij in 1875 betaald hadden over IV, en ruiin8 3 / 4 bouws,
waarvan de aanplant door overstrooming geheel was vernield. Verzoeken om restitutie der plautloonen , voor de
mislukte velden uitbetaald , werden echter van de hand
gewezen.
Van den uitslag der uitbesteding van de onderneming
Ardjosari in Pasoeroean is reeds in het vorig verslag
(bladz. 184) melding gemaakt (2). De nieuwe contractant
(die voor een cijns van f 225 per bouw had ingeschreven) (3),
was de eigenaar der vrije fabriek Babat, en op die fabriek
wordt nu het suikerriet van Ardjosari verwerkt, weshalve
zij voortaan onder den nieuwen naam van Ardjosari gerangschikt wordt onder de gouvernements-suikerfabrieken.
Daarentegen is de fabriek, waar vroeger het product van
Ardjosari werd verwerkt, eene vrije fabriek geworden en
als zoodanig bekend onder den naam Taloen.
De verkoop van het in 187(5 aan het Gouvernement
geleverde product der fabriek Soerawinangon had plaats
op 11 November 1870 en bragt op f 17(>4(>8,02, of gemiddeld f 15,62 per pikol van het standmonster n°. 1 4 ,
tegen f 1.")7 781,1P of gemiddeld f 13,90 per pikol n°. 14
in 1875.
Vrijt aanplant. De uitgestrektheid van den vrijen aanplant bij de in contract met het Gouvernement staande
ondernemingen , voor den oogst van 187<> bestemd, bedroeg p. m. 500 bouws minder dan in 1875. Terwijl in
Japara en Kediri die particuliere teelt eene aanzienlijke
uitbreiding onderging, werd z : j in de meeste andere g e westen ingekrompen. Gevolgtrekkingen ten aanzien van de
levenskracht der vrije cultuur zijn hieruit niet af te leiden , aangezien , zoo als in het vorig verslag werd opgemerkt , de meeste fabrieken geen voldoende capaciteit
bezitten om , behalve het riet van den gouvernements(1) Zjjne onderzoekingen hebben er toe geleid oin het gebruik
van molenwater te verbieden aan de fabriek Modjopangoeng in
Kediri (die dus in 1878 stoomkracht zal moeten bezigen), maar dit
daarentegen tot wederopzcggcns te vergunnen aan de fabriek 1'oerwoa.sri in hetzelfde gewest, met intrekking van de in 1872 in tegenovergestelden zin genomen beslissing.
(2) Ten vervolge van hetgeen aldaar in noot I werd aangeteekend
kan thans worden medegedeeld dat voor de inning van het door
de vroegere eigenaren der onderneming Ardjosari nog verschuldigde
plantloon over 1872 en 1873 toch geen proces is noodig geweest,
daar zjj zich tot betaling bereid hebben verklaard. De Indische
Regering stond hen toe het verschuldigde in twee termijnen te
voldoen. Op 1 Maart jl. is het plantloon over 1872 (f 66 566,43)
door hen afgedragen; op 1 Julü zou het plantloon over 1875
(f 64 786,05) moeten volgen.
(3) Voor vergoeding der kosten van den goiiverneinents-aanplan
is bij de uitbesteding reeds dadelijk 6 percent meer bedongen dan
tot dus ver betaald was.
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a a n p l a n t , nog lift product van vrije MUipltrrtingftn te
verwerken. Bij die fabrieken zul men zich natuurlijk eerst

op het verkrijgen van vrije aanplantingen toeleggen.
wanneer de gfluvffrneinwite ssnplsnt beperkt wordt.
De eerste beperking van den gouvernements-aanplant
(met Vu) zal moeten plaats vinden in 1879, en dus toe-

gepaal moeten worden op die gronden, welke In 1870
beplant werden (en voor eene nieuwe beplanting over drie

jaren in aanmerking zouden komen). Men gedeelte der
in 1876 beplante gronden zal dus nimmer meer voor den

gouTrmrmrnte nenplnnt gebezigd worden. Ten einde nu
de ondernemen In de gelegenheid te stellen om zich tijdig
met de bevolking te verstaan nopens de benuttiging van
de weder te harer beschikking komende gronden voor de
vrije c u l t u u r , is hun vrijgelaten om reeds dadelijk aanwijzing te verweken van de gronden, die in 1879 niet
meer van gouvernementiwege zullen worden beplant, en
gijn de hoofden van gewestelijk bestuur aangeschreven
(10 Januarij jl.) o m , na ontvangst van zoodanige verzoeken, zoo spoedig mogelijk de voorstellen in te dienen,
bedoeld in § 4 der voorschriften in Indisch Staatsblad 1871,
n°. 213. Bene zoodanige vervroegde aanwijzing van de
aan den gouverneinents-aanplant te onttrekken gronden
zal ook in elk volgend jaar kunnen worden gevraagd.
In den omtrek der meeste ondernemingen is overigens
gelegenheid genoeg om gronden voor vrije aanplantingen
te verkrijgen tegen billijke huurprijzen , die veelal van

f 30 tot f 00 per bouw uiteenloopen (verg. bladz. 93).

W a a r de ondernemers van die gelegenheid gelruik maakten
en de gehuurde gronden in dagloon of bij taak lieten
bewerken en beplanten en aan het onderhoud der aanplantingen de noodige zorg wijdden , werden zeer goede

uitkomsten verkregen.

Daarentegen werden slechts teleurstellingen ondervonden
wanneer de ondernemers, in stede van gronden te h u r e n ,
met de bevolking overeenkwamen nopens de levering
(tegen genot van voorschotten) van het door haar opeigen
gronden te teelen gewas. Vooral in Pasoeroean hebben
zulke overeenkomsten zoowel aan de ondernemers als aan
de bevolking veel schade berokkend.
De opkoop van door de bevolking geheel voor eigen
rekening geteeld riet is n o g van weinig beteekenis.
Iv i n a|c u 11 u u r.
Over het algemeen was de weersgesteldheid in het afgeloopen jaar gunstig voor de cultuur bij de gouvernementskina-onderneming. liegen en droogte wisselden elkander
telkens af, waardoor de ontwikkeling der planten gebaat
werd. Alleen in de maand Januarij en in de laatste dagen
van December werd door stormen veel schade toegebragt
aan de plantsoenen op sommige etablissementen.
Uit het in de bijlage QQ opgenomen overzigt van den
stand der plantsoenen in de drie laatste jaren blijkt, dat
het aantal der in den vollen grond staande planten , dat
op 31 December 1875 1832 451 bedroeg, in 187(5 slechts
met 13 032 planten is toegenomen. Het gehalte der plantsoenen is echter weder verbeterd, daar de tot het winnen
van bast uitgegraven boomen, ten getale van ruim 5(i 000,
die bijna uitsluitend tot de inferieure soorten behoorden ,
vervangen zijn door ledgeriana-planten. I5ij het einde van
1876 stonden in den vollen grond 166 889 ledgeriana's,
waarvan 140 109 zaad- en 26 720 stekplanten. Onder de
caadplanten waren nog ongeveer 5000 oorspronkelijke ledgeriana-boomen begrepen. De zaadoogst van deze kinasoort was in 1870 zeer ruim, en daar de kweekhuizen op
de verschillende etablissementen bij het einde des jaars
gevuld waren met 205 031 fraaije zaadplanten der l>este
variëteiten , kon aan alle aanvragen om ledgeriana-zaden
ruimschoots voldaan worden.
Eene proef om c. calisaija lodgeriana te enten op c. calisaija SchuhkralTt werd slechts gedeeltelijk met goeden
uitslag bekroond: van 275 entingen slaagden er 70. Daar
het echter op die wijze mogelijk' is de allerbeste variëteiten
van ledgeriana te vermenigvuldigen , zonder dat er 'rees
behoeft te bestaan voor achteruitgang in alkaloid- (chinine-)
gehalte, zal de proef nog verder worden voortgezet. Zij
werd genomen in de open lucht met een j o n g plantsoen
van c. calisaija Schuhkralft, d a t , grenzende aan het oorspronkelijk ledgeriana-plantsoen te Tjibeurem, daarvoor
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later , loodm de boompjes zoude» gaan bloeijen , een gevaarlijke nabuur dreigde te worden, daar de mogelijkheid
bestond dat de ledgeriana bloemen bevrucht Werden door
de Inferieure calisaija Schuhkruiït. Het zou ook daarom
een groot voordeed zijn, indien deze aanplant door enting
in een ledgeriana-plantsoen veranderd kon worden. .Met
bet stekken van calisaija ledgeriana gaat men steeds voort.
Bene proef om, door bet Ombuigen van jonge takken en
het maken van kleine insnijdingen in den bast, het ontstaan van uitloopers te bevorderen, gelukte zeer goed;
ook hierdoor worden uitmuntendestekken gewonnen. Onder
de in den vollen grond overgebragte stekplanten heerscht
echter veel sterfte, waardoor het aantal niet zoo snel toeneemt als anders het geval zoude zijn, daar er telkens
weder ingeboet moet worden.

Nieuwe ontginningen vonden, na de beëindiging van
die te Nagrak (zie vorig verslag, bladz. 185), niet plaats
dan alleen te Tjibeurem, waar eene strook hosch in cultuur
werd g e b r a g t , welke dit etablissement van Tjibitoeng
scheidt. Op de andere etablissementen zijn alleen kleine
stukken bijgetrokken tot afronding der reeds bestaande
plantsoenen (1).
Aan het onderhoud der tuinen werd de noodige zorg
besteed. Vooral is ook bij het schoonhouden der plantsoenen de aandacht gevestigd op de a l a n g - a l a n g , die zich
in deze nu openliggende terreinen sterk tracht te ontwikkelen , en die steeds zooveel mogelijk uitgeroeid w o r d t ,
daar zij een hoogst nadeeligen invloed heeft op liet omringend plantsoen. Het onderhoud der suecirubra-tuinen
wordt zeer gemakkelijk, daar de kruinen dezer boomen
al spoedig ineengroeijen en zoo weinig licht doorlaten,
dat in een 0 a 7jarig plantsoen dezer soort bijna geen
onkruid meer gedijt.
De bekende ziekte, waarvan in vorige verslagen werd
melding gemaakt, vertoonde zich weder nu en d a n ;
in het laatste gedeelte des jaars vooral in de plantsoenen van Tjiniroean, waar de jonge ledgeriana's werden
aangetast. Door zorgvuldige snoeijing wordt getracht de
kwade gevolgen (heesterachtige ontwikkeling der planten)
te voorkomen.
De ontwikkeling der kinaboomen, hoewel zeer ongelijk,
is over bet algemeen bevredigend. In de nu reeds herhaaldelijk uitgedunde calisaija- en suecirubra-tuinen van Tjiniroean en Tjibeurem komen een aantal uitmuntend
fraaije hoornen voor, die in de laatste jaren zeer sterk in
omvang toenemen.
Op sommige etablissementen ondervond men moeijelijkheden in het verkrijgen van werkvolk, een gevolg van de
vestiging van uitgebreide landelijke ondernemingen in
(1) De geheele gouvcrnements-kina-ondernoming beslaat thans
eene uitgestrektheid van 1)00 bouws. De Indische Regering acht het
echter wenschelijk daaraan eene vrn' aanzienlijke uitbreiding te geven,
opdat van gouvcrnenientswege eene grootere hoeveelheid kinabasten
aan da markt kunne worden gebragt, wat, naar haar oordeel,
geschieden kan zonder in concurrentie; te komen met particulieren
die zich op de teelt van kina zouden willen toeleggen, omdat het
verbruik van chinine voortdurend zóó sterk toeneemt dat de productie
van kina daarmede niet ligt gelijken tred zal kunnen houden. In
Mei jl. heeft dan ook de Gouverneur-Oeneraal reeds beslist dat de
noodige voorbereidingen zouden getroffen worden voor de uitbreiding
der onderneming met een aanplant van ongeveer één millioen boomen,
waarvoor 500 bouws in het Malawar-gebergte zouden ontgonnen
worden. Volgens het Indische plan zou liet toezigt over dezen
nieuwen aanplant worden opgedragen aan een in het Malawar-gebergte ge vestigden ambtenaar, die dan tevens in de gelegenheid
zou zjjn om zich geheel op de hoogte te stellen van de belangen
der onderneming, zoodat men in hein een gesehikten vervanger voor
den directeur zou vinden wanneer de diensten van dezen aan den
lande niogten ontvallen. Voorloopig werd reeds een controleur aan
den directeur toegevoegd voor het aangeduide doel, terwjjl aan het
Opperbestuur het voorstel werd gedaan om de noodige gelden op
de begrooting te brengen , opdat een adjunct-directeur definitief aangesteld en tot de uitbreiding der onderneming overgegaan kon worden. Hier te lande zijn echter tegen het Indische plan bedenkingen
gerezen. Wel is waar werd niet ontkend, dat het in elk geval wenscheljjk was tijdig iemand geschikt te maken voor de eventueele
vervanging van den directeur, maar het kwam twijfelachtig voor,
of het wel aanbeveling verdiende aan de onderneming een zoo grooten
omvang te geven dat zij niet meer in haar geheel van Uandong
uit zou kunnen worden beheerd, en voorts deed zich de vraag voor ,
of er in Indie wel genoeg op gelet was dat bn de kina-onderneming
niet alleen op eene goede behartiging der cultuur, maar ook op de
scheikundige werkzaamheden veel aankomt. Een nader overleg met
de Indische Regering is dus noodig geacht.

IÜ||ligefl C.
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hunne onmiddellijke nabijheid. In 't geheel werden door
de Ingehuurde werklieden (1) 38 787 dagdiensten verrigt.

k o n d i g e n dienst in Indie 1100 kilo's b a a t ; voor d e i n t e r 
nationale t e n t o o n s t e l l i n g te A m s t e r d a m 158 kilo's bast en

Voor den oogst vnn 187(1 zijn , gelijk booger reedt is
gezegd, ruim 5(5 000 hoornen uitgegraven. Alleen de voor
dien oogst bestemde ledgeriuna- en offlcinslis-boomen zijn

39 kilo's poeder (6).

niet ontworteld, maar op ongeveer 2 decimeter! boven den
grond op stoni[) gekapt, wnt uitmuntende uitkomaten
(Er zijn nu reeds vele jonge ■temmen vnn vroeger ■/ge
kapte lelgerinna's, die in 3 h 4 jaren 3 i'i 4 meten hoog

een congres van kinologen zou gehouden worden, waar
voor cliiniiie-fnbriekanten uit vet dollende land
laar Am
sterdam zouden overkomen, is liet raadzaam geoordeeld
om de jsarlUksche kinaveiling ditmaal niet, zoo als gewoon
lijk , in Junij, maar in April te houden, te meer omdat de

zijn geworden.)

prijzen bijzonder hoog beloofden te zijn , daar de verbruiken

geeft,

A a n g e z i e n h e t b e k e n d w n s d a t , bij g e l e g e n h e i d van de

genoemde tentoonstelling, in de maand April van dit jaar

zoo a l s reeds uit tal van voorbeelden g e b l e k e n il.

van kina niet konden rekenen op de gewone aanvoeren uit

Tot dusver werd bij de gouvernement* kina-onderneming
voor het oogsten van bast nog niet in toepassing gebrngt
de in Madras met goed gevolg beproefde methode, bekend
onder de benaming van » niossing proCBM," waarbij men
de boomen t p a a r t , slechts rerpm uit de basten snijdt, en
deze bedekt met mos , waaronder ze weder aangroeijen ,
zoodat na eenigen tijd de vernieuwde bast weder geoogst
kan worden. De voordeelen, in lladraa van dese methode on
dervonden , zijn tweeledig: vooreerst oogst man , in (tede van
ééns, herhaalde malen van denzelfden boom, en ten andere
is de vernieuwde bast rijker aan alkaloid dan de oorspron
kelijke. Tot hiertoe bestond er nog weinig aanleiding
om dit > mossing process" op Java in praktijk te brengen,
omdat men er (de ledgeriana's daargelaten) in den regel
nog slechts basten oogstte van boomen die men uit de plant
soenen verwijderde, omdat ze behoorden tot soorten die
men door betere wilde vervangen, of omdat de plantsoenen
behoefte badden aan uitdunning. In het vervolg kan ech
ter de toepassing aanbeveling verdienen, wanneer het
namelijk blijken mogt dat op Java gelijke uitkomsten
met de mosbedekking kunnen worden verkregen als
in Madras. Om daaromtrent zekerheid te erlangen ( 2 j ,
zal men beginnen met eenige proefnemingen, waartoe
een lOOtal succirubra-boomen en 3 ledgeriana's zijn b e 
stemd.
Het product der straks bedoelde, in 1876 uitgegraven
of gekapte boomen, bedragende 4(5 446 kilo's bast en 831
kilo's poeder of g r u i s , was in 't laatst der maand Septem
ber van het afgeloopen jaar geheel verpakt (deels in kisten ,
deels in jute zakken). (3) De afvoer uit de tuinen onder
vond echter vertraging, omdat de aannemer van betkoffijtransport in de Preanger regentschappen alle beschikbare
vervoermiddelen in gebruik had genomen voor het over
brengen vanden buitengewoon groeten koffijoogst. Tegen
het einde des jaars was echter alles naar Batavia afgezon
den (4), met uitzondering van 55 balen van het etablisse
ment Nagrak, die eerst later konden volgen , dewijl de
karrevoerders aanvankelijk bezwaar maakten om ze af te
halen , op grond dat de afvoerweg van dat etablissement
(waar in 187(5 voor 't eerst op eenig.szins groote schaal
geoogst is) hun weinig bekend was.
Van de genoemde 46 446 kilo's bast en 831 kilo's poeder
werden, volgens het jaarverslag van den directeur der
gouvernements kina-onderneming, bestemd: voorverkoop
in Nederland 44 852 kilo's bast en 792 kilo's peeder (ver
pakt in 188 kisten en 498 balen) (3); voor den genees-

de Zukl-Amerikaanache republiek Nieuw-Oranada, wegens
den aldaar uitgebroken opstand. Mitsdien werd den
I7den April degeheele destijds van Java ontvangen voor
raad , bestaande uit 14(5 kisten en 337 balen bast en 1 kist
poeder, in veiling g e b r a g t , met dit zeer g u n s t i g res iltuat,
dat gemiddeld per hall' kilo bast werd bedongen ruim
f 2,55* (tegen circa f 1,62* in het reeds zeer voordeelige
jaar 1876) en per half kilo poeder ruim f 0,81 (tegen circa
f 0,58 in 1876). In 't geheel bragt de veiling op f153 478
(bruto).
W a t na April uit Java aankwam (35 kisten en 163 balen
bast en (i kisten poeder), word op eene tweede veiling (in
Jnlij) verkocht, met uitzondering van eene zekere hoe
veelheid bast (1 kist en 9 balen), welke , zoo als gezegd,
tegen betaling aan het Departement van üorl ig bier te
lande werd verstrekt. Bij deze veiling werd gemiddeld
per half kilo bast circa f 1,3') en per half kilo poeder
ruim f 0,62 bedongen. Zij bragt in 't geheel op f 30 907
bruto (7).
De uitkomsten van beide veilingen (de aan bet Depar
tement van Oorlog verstrekte hoeveelheden daarond j r dus
niet begrepen) zijn in bijzonderheden na te gaan uit den
bier volgenden staat, w e l k e , ter vergelijking, ook de in
187(5 verkregen uitkomsten aanwijst.

Gember 187G (en thans voor 't eerst algemeen bekend gemaakt door

middel van de Staatscourant; zie het nummer van 1G Februarij
1877), geeft als totaal van de te veilen hoeveelheid (volgens de
weging bij de kina-etablissementen) 44 989 kilo's bast en 792'/»
kilo's poeder. In de bedoelde partijen is echter later wijziging ge
komen: immers hier te lande zijn 3 balen Ittccirubra minder en
daarentegen 5 balen ealUnya SshuhkraJR meer ontvangen dan de
bcschrijvingsljjst aangaf. Dientengevolge beliep het gewigt der basten
niel 41939, uuur 46 184'/J kilo's. Van dese laatste hoeveelheid werden,
zoo als straks meer in bijzonderheden zal worden aangeduid,
444G2 kilo's in veiling gebragt en B78'/| kilo's tegen betaling ver
strekt aan het Departement van Oorlog ten behoeve van 's Kiiks
magazijn van geneesmiddelen hier te lande.

(1) 125 hoedjangs waren in vasten dienst bf de onderneming
(bij het eind van 187C). Overigens bestond het vaste inlandscii
personeel uit 2 mantrie's kina, 9 ïnandoors, 1 timmerman en 1
pakhuismandoor tevens postbode.
(2) Die zekerheid is niet <i friêH aan te nemen, omdat ook in
IJritsch Indie niet overal dezelfde gunstige uitkomsten sfn verkregen
als in Madras. Dnarhjj komt dat men in vroegere jaren 0|> Java
wel eens zonder goed gevolg de niosbedekking heeft aangewend,
evenwel met een ander doel dan het hierboven aangeduide (zie de
verslagen van 18G9, Uads.188: 1870, bijlage P P ; 1871, bijlage MM).
Dat evenwel vele kinologen in het „mossing proeess" groot ver
trouwen stellen, is gebleken uit de diseussien, daarover in het
kinologiseh congres te Amsterdam gehouden tijdens de jongste
tuinbouwtentoonstelling.
(3)

De oogst van 1877 wordt op omstreeks 50 000 kilo's geschat.

(4) Het transport tot Tjikao kostte (netto) f 0,0301 per kilogram
bast, tegen f 0,03 ! in 1875.
(5) De beschrijving van de ten verkoop bestemde partyen, door
genoemden directeur opgemaakt onder dagteekening van 23 De-

Biiblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1877 — 1878.

(G) Bovendien waren in 1S7G 925 kilo's *erschc suee.irabra-bast
(gelijkstaand;; met 303 kilo's droog) en 28 kilo's droogO lmsskarliani-b.ist ter beschikking gesteld van den militairen apotheker
E I J D M A X X , voor de in vorige verslagen besproken proeven mot
de bereiding van ruw alkaloid. Voor zooveel noodig wordt hier
herinnerd dat door die proeven zon moeten worden uitgemaakt,
of niet in Indie zelf een goed en goedkoop geneesmiddel tegen
koortsen (quinetuin genaamd) is te bereiden, dat de steeds duurder
wordende ehinine in vele gevallen zon kannen wrvangen, 't geen
een belangrijk voordeel zou opleveren voor het (Joaverneinent,
dewijl dan niet steeds eene groote hoeveelheid ehinine voor het
Indische leger tot zeer hooge prijzen in Bwopa aangekocht en
uitgezonden zou behoeven te worden, terwijl het tevens eene wel
daad zoa wezen voor de inlandsehe bevolking die zich de dure
ehinine niet kan aanschaffen. De bedoelde proeven zjjn afgeloopen
en in het laatst van Jauuarij jl. heeft de heer EIJDMAXX daarover
een verslag uitgebragt aan den chef van den geneeskundigen dienst.
Verder is echter aangaande deze belangrijke zaak nog «reen berigt
van de Indische Regering ontvangen, liet is dui.lelijk dat — gesteld
dat de beieiding geen bezwaren heeft opgeleverd — de bruikbaarheid
van het bereide geneesmiddel in Indie nog door proefnemingen
onderzocht is moeten worden.
(7) Zoo als straks is gezegd (zie noot 5), beliep de gehecle in
1877 te gelde gemaakte hoeveelheid, volgens het bij de kina-etablis
sementen bevonden netto gewigt, 45134';.. kilo's bast en 792'/ : kilo's
poeder, te zamcn aUoo 45 927 kilo's; maar hier te lande heelt dit
kinaproduct slechts eene netto hoeveelheid uitgeleverd van 42972 7 ' 1
kilo's, gevende dit een onderwigt van G« pet., dat geheel aan
iadrooging moet worden toegeschreven. Het scheen niet zonder
belang dit hier aan te taakenen, omdat ook in vorige verslagen
dikwijls belangrijke verschillen voorkwamen tmschen de uit Indie
opgegeven hoeveelheden en die, ontlee id aan de verantwoording
stukken betreffende den verkoop.
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1*JJ.

1*JB.
Veiling van 17 April.

SOOR ï.

Verkrcgen veilmgsprijs
Netto h o e 
Netto h o e 
1 ■• -i- half kilo.
Aan
Aan
veelheid
veelheid
in kilo's
in kilo's
tal
gemid
tal
(VO'genS
(volgeus
Jeld over
weging hij
per
kavede g e - weging bij k a v e 
ilc rfiit
de k i u si—
heele
knveling
etablisse lingen
etablssse- ',.
hoeveel
mente..).(«),llnsenheid. (*) menten). (<J)

Veiling van 18 Julij.

Verkregen veilmgsprijs
Netlo hoe
]jer half kilo.
Aan
veelheid
in kilo's
tal
gemid
(volgens
deld over
w
e
g
i
n
g
hij
per
kavede g e 
de kina
heide
etablisse lingcii.
kaveling.
hoeveel
menten), (n)
heid. i«)

Verkregen veiliugsprijs
per hall kilo.

per
kaveling.

gemid
deld over
de g e heele
hoeveel
heid. (4)

BAST.
10 883*

Calisaya

72

3 109»

13

Suceirubra

8 251

27

Oflicinalis

1010'

4

I

I I . .

■ ■'

■■■

f 0,71 a f 4,40

f 1,08*

0 899*

f 0,53 a f 1.72

f 1,09

1,18

1,70 „

2,85

2,39

530'

0.90 .,

1.02

1.50*

1,I0„

1,0,1

1,43*

15 178

1,18,,

2,37

1,08

4 005

0,70 „

1,93

1,30

2,55,,

2,05

|,(g*

1 274

6,10,,

0,40

0,25

001'

3,14 „

4,15

3,23*

480

050,,

1.91

1.59

ii

n

Fahudiana

827

5

1,10,,

1,08

1,40*

Micrantha

217

2

1.28.,

1.34

1.30

G e m e n g d gruis (c). .

f 3.37

101

1,21 i,

Calopter.i

ii

f 1,10 a f 10.85

I2 5Ü1»
1 839*

11

ii

241

818*

ii

1.40 a

1.44

0,70 a

il

1,35

1.09

.11

(d)
Totaal . .

33 358*
(31 5232)

f 1,02*1

123

32 184*
(21) 9702*)

120

f 2,55?

12 277*
(11580')

M

f 1,29»

POEDER.

Calisaya (ledgeriana)
Gemengd

Totaal.

870

3

7 553'

18

8 123*
(7 748")

21

f 2,30 a f 2 , 5 1
0,30 „

f 2.40
0,30

0,8(k

w
f 0,579*

124*

f 0.81

f 0,81

(d)
f 0,813

124*
W (128 )

008

f 0.53 a f 0.71

f 0.02
(d)
f 0,G22

G08
(0443*)

Voor de verschillende
soorten van calisayab a s t . liepen de prijzen
uiteen als v o l g t :
Calisaya anglica . . . .

f 1.3G a f 1,52

f

1,19

251*

2
2

1,21 ..

1,53

1,47

1 801

7

f 1.30 a f 3,11

f 1,93

„

Schuhkrafft. .

313*

„

ledgeriana . .

1 350

8

3,00 „

4.411

3,80

1902*

11

0,30..

10,85

8,79

,,

javanica. . . .

17 932*

GO

0,71 ,.

2.11

1.52

8801

31

1,10,,

4,20

2,40

T e zainen als boven

19 883*

72

12 504*

M

f 1,08*

f 3.37

f 0,53 a f i.72

2 877*

4 022

11

G 899*

30

0,57 a

1,05

f 1.13*

1,00
f 1.09

) D e totalen tusschen () geplaatst betreffen het nettogewigt bij uitlevering hier te lande.
(4) D e gemiddelden voor elke soort afzonderlijk zijn ontleend aan becijferingen van de H a n d e l m a a t s c h a p p i j , opgemaakt toen h e t juiste n e t t o g e w i g t dat
de colli's hier te lande uitleverden nog niet gebleken w a s . Vermot delijk is daarom bij die opgaven tot grondslag genomen de netto hoeveelheid volgens
de w e g i n g bij den afscheep te Batavia.
(e) Ook onder de afzonderlijk gehouden soorten kinabast waren enkele partijen in 1877 als . . g r u i s " aangeduid. D e daarvoor in de veilingen besteede
prijzen liepen soms t.ooger dan voor bast in anderen t j e s t a n d , zoo als uit de volgende opgaaf der behaalde prijzen per half kilo blijken kan.
Veiling van 17 April.
Veiling van 18 J u l i j
Gruis.
Gebroken pijpen, bast
Gruis.
Worte'.bast, gebroken
L a a g s t e en
2de soort, enz.
Laagste en
pijpen, enz.
hoogste prijzen.
(Laagste prijzen).
hoogste prijzen. (Laagste prijzen).
„
( 57 kilos)
f 1.00
f 0,53
f 0.30
f G.90
' „
.,
.,
f 1,10 il f I,1G
1.57
(1844* kilo's) f 0.57 a f 0,83
f 0.91
f2.10
1.70
.,
..
„
f 1.18 il f 1.31
1.28
(53 kilo's)
f 1,00
f 0,70
f 1.32
0.50
„
.,
„
.,
(50* kilo's)
f 0,70
f 1,35
werkelijk uitgeleverde netto hoeveelheid, met inbegrip ook van de opbrengst der aan b e l a n g 

Calisaya Schuhkrafft.
(328 kilo 's)
ld.
ledgeriana. .
(991* .. )
ld.
javanica . . .
(HO
., )
Hasskarliana
(1158
., )
Suceirubra
(52*
„ )
Caloptera
Pahudiana
(<l) Dit algeineene middeneijfer is berekend naar de
hebbenden verstrekte monsters.
(e) H e t uitleverend g e w i g t zou d u s . bij uitzondering, meer hebben bedragen dan de afgescheepte hoeveelheid. Toelichting deswege vindt men niet Ban
g e teekend.

De bevindingen <ler doOT de Handelmaatschappij geraad de koopers in stukken bast, al zijn deze klein, ligter
pleegde beoordeelaars, deheeren dr.CA. .1. A. DODBHANS de door ben verlangde kenmerken kunnen terugvinden
en A. BlBLLlNG'WBBFF , dezelfde die de aanvoeren van vorige
jaren onderzochten , luidden ook omtrent liet in 1877 in
veiling- gebragte product bijzonder gunstig. Van hunne
wenken en opmerkingen wordt geregeld aan het Indisch
Bestuur mededeeling gedaan, opdat bij het bijeenbrengen
van volgende oogsten daarop voor zooveel noodig kunne
worden gelet. Zoo is men er bijv. bij den oogst van het
afgeloopen jaar op bedacht geweest om de voor medici.ïaal
gebruik geschikte basten (calisaya en hasskarliana) langer
te snijden, ten einde een e in den handel meer gewenscbte
afmeting te. verkrijgen (wat in het bijzonder was aanbe
volen door den chinine-fabriekant JOBCT te S t u t t g a r t ; zoo
is bijv. de afval, waaruit anders het kinapoeder wordt be
reid, ditmaal als » g r u i s " aan de markt g e b r a g t , omdat

dan in eene tot poeder gestampte massa. Met het oog
oj) de aanvankelijk opgedane en thans nader bevestigde
ondervinding dat zulks, althans voor fabriekbasten, geen
bezwaar oplevert, is ook in m i m e n mate toepassing
gegeven aan eene verzending in balen (jute zakken),
waardoor de meer omslagtige en duurdere afpakking
in kisten zal kunnen beperkt worden tot de voor
pharmaceutisch gebruik bestemde basten, bij welke de
gave, ongebroken vorm van veel invloed is op de h a n 
delswaarde.
Het schijnt niet zonder n u t hier thans nog een overzigt
te doen volgen van de uitkomsten, welke alle tot dusver
gehouden veilingen van het bij de gouverneinents kina
onderneming gewonnen product hebben opgeleverd.

L5. 2.]
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1*77
1 9 7<».

1«73.

1874.

1S7A.

1S70.

o HA*'

(*)
11299»

13195"

24 5 7 9 "

32 965

31725"

12116"

5 935"

10 924'

12 616"

22 3 1 8 "

31 523»

29 970 J b

11 5 8 6 w

1872.
(«)

veiling
van
17 April.

veiling
van
18 Julij.

Door de Handelmaatschappij ia verantwoord eene hoeveelheid, kinalast (in kilo's netto):

A. Volgens <le weging hij den iif1 003"

B. Volgern de weging bij uitleve-

876

l)e totaal verkregen bruto opbrengst
f 2 255
1 935

f 17 61(1
15 552

f31097
27193

f32 1G3
27 772

f64 329
56 016

f102 332 f153 270 f30 105
91 693
140 92G 26 764

Gemiddelde bruto opbrengst per half
kilo (berekend over de uitgeleverde
netto-lioevoelhei 1, niet inbegrip

van de opbrengst der aan belanghebbenden

verstrekte

monsters).

f

Verantwoorde hoeveelheid \nnapoeder
(in kilo's netto): A (zie boven) .
B ( •
» ) .
waarvan de bruto opbrengst bedroeg
Gemiddelde bruto opbrengst per half
kilo (berekend als boven) . . .
Aan het Departement van Oorlog
hier te lande bovendien verstrekt:
KinaAffrf (in kilo's netto): A (zie boven)
B( »
> )
KinajMAfer
(idem):
A( »
» )
B( »
» )
Waarvoor in rekening is g e b r a g t .
1 bruto.
Totale opbrengst . . j
^

.

.

1,28" f

1,48" f

1,42" f

»
»
»
»

»
»
»
$

3 898 s
3 808
f 1 181
OOG

»

J>

f

»
»

»
»

X>

T>

»

f>

y>

»

0,15 s0

»
»
»
»
»

1,27" f

2 047'
2 009
f 2 232
1884
f

6
5
f 7
6

0,55" f

257"
255
237 16
236
f 638

f 2 255

f 17 (516

f32 278

f35 033

1935

15 552

27 799

30 294

1,44"

f

1,62"

043"
8 321
583 50
7 748'
955
f 8 982
864
7 643
0,71" f

492 s 9
457
f>

•»
f 1223

0,57"

2,55' f

1,29»

123
(c) 1 2 8 5
f
208 f
186

660"
644"
802
G90

f 0,813 f

0,62 3

»
»
»
»
»

587
577 5
»
»
f 1619

f73 507 f112933
64 103

f

100 955

f

G04"
G43S0
»
»
f 2 857
187 242
1 71423

(u) In 1871 is geen kinaproduet door het Gouvernement in veiling gebragt.
(i) Er waren 10 31544 kilo's afgescheept, maar daarvan zijn 5015*9 kilo's door zeeramp verloren gegaan.
(r) Zie noot c op de voorgaande bladzijde.
Op de reeds genoemde internationale tuinbouwtentoonstelling te Amsterdam hebben de inzendingen van de
gouvernement! kina-onderneming bijzonder de aandacht
getrokken (1). Zij bestonden u i t : een volledig kina-herbar i u m , eene aanzienlijke hoeveelheid monsters van kinabasten , kinahout en daarvan gesneden voorwerpen , gereedschappen bij de kinacultuur in gebruik, photografien van
de verschillende etablissementen, enz.
In Indie werden weder, telkens wanneer daartoe aanleiding bestond, planten en zaden van de gouvernementsonderneming verstrekt tot het nemen van proeven met de
kinacultunr, ook buiten den Archipel. Zoo ontving de
Japansche Regering op haar verzoek (verg. bladz. 2) eene
Wardsche kist met verschillende kinasoorten, die in uitmuntenden toestand Jokohama bereikte, terwijl aan het
bestuur van L'eylon 116 fraaije lelgeriana-stekken werden
gezonden, die echter op de mailreis geleden hebben , zoodat
slechts een gedeelte levend aankwam. Aan den adsistentresident van Bawean (Soerabaija) werd een kist gezonden
met succirubra- en olficinalisplanten.
Ledgeriana-zaden
zijn in grooten getale afgestaan aan een 27tal particuliere

landbouw-ondernemingen, en evenzoo werden succirubraen officinaliszaden in zeer groote hoeveelheden verzonden.
De inlandsche bevolking toont nog geen lust om zich
op de kinateelt toe te leggen. De particuliere kina-ondernemingen (2) echter breiden zich meer en meer uit en de
oudste daarvan, die op de Tjiassem-en Pamanoekan-landen
(Krawang), waar bij het einde van 1876 reeds 216 000
boomen in den vollen grond stonden, zal reeds spoedig
een eersten oogst, voer de Kuropescbe markt geschikt,
kunnen opleveren (3). Omtrent de kinacultuur in de overige
gewesten is slechts vernomen dat de kleine proefaanplantingen op verschillende plaatsen over 't algemeen gunstig
stonden, dat op het particuliere land Tjiomas in het Buitenzorgscbe, waar deze cultuur met kracht werd voortgezet en reeds 86 000 boomen in den vollen grond stonden ,
in 1876 verkregen werden 457 kilo's bast; voorts dat op
eenige andere landen nog een 14 OOOtal boomen stonden.

(1) Eene groote en eene enkele gouden medaille z(jn daarvoor
toegekend. Ook op do wereldtentoonstelling te Philadelpliia werd
de inzending van de gouvemements-kina-onderneniing (verg. vorig
verslag, bladz. 187) met eene medaille bekroond.

(3) In't vorig verslag, bladz. 190, werd voor deze landen bereids
eene kinaproduetic (over 1875; opgegeven ten bedrage van 1562 kilo's.
De bestemming van dat product is niet vernield gevonden. OC in
1876 bast geoogst is, blijkt niet.

(2) Onlangs heelt zich hier te lande eene ,Kinacultuur-maatschappy " gevormd (zie de statuten in de Staatscourant van 31
Augustus 1877), die zich ten doel stelt om in Indie woeste gronden
te ontginnen, voornamelijk voor den aanplant van Kina. De voornaamste aandeelhouders zyn Duitsche ehininel'abriekanten.
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Van het land Koeripun in Buiten/.org, alwaar deze cultuur
ook on belangrijke schaal wordt gedreven , zijn geen lierigten
ingekomen (1)
3°.

[Nederl. (Oost-)

dat verslag in Soeraliaija werden gebouwd ,. schijnen niet
gereed gekoinen te zijn.)

Van de genoemde 50 fabrieken hebben In het aJjgefeopen
jaar 5 niet g e w e r k t , terwijl een Otal voor het eerst een
oogst afwierpen (2).
In de bijlage HU worden opgaven aangetroll'en omtrent
de uitgestrektheid van den aanplant, de verkregen productie en de werkkrachten der bier bedoelde fabrieken.
Deze opgaven , van de ondernemers verkregen , zijn over
het geheel zeer onvolle lig e n , wat betreft het aantal
vaste arbeiders en datrlooner.s', soms zeer onaannemelijk ,
zoo als eene onderlinge vergelijking der cijfers aantoont.
Een gewestelijk overziet van het aantal ondernemingen
en hare productie, tevens eene vergelijking bevattende
met do over 1875 ontvangen opgaven, volgt bieronder.

linftWT lltoifiWlHHI, uitsluitend u|t tonlrutten met de
bevolking berustende.
.Suikerfabrieken.

Bij het einde van 1870 waren er op Java en Madura'
50 vrije suikerfabrieken , dus 4 meer dan in 187Ó, waarvan 2 in K e m b a n g , 1 in Pasoeroean en 1 in Cheribon.
(Dat de drie eerstbedoelde in aanbouw waren, werd reeds
in het vorig verslag gezegd. De 2 fabrieken , die blijkens

187».

1S70.

Productie.
Aantal
ondernemingen,
die 61' niet
aanwezige
gewerkt hebben, Aantal
Hoeveelheid
öf
van welke
onder(in
geen opgaven zijn ondernemingen.
ingekomen.
nemingen . pikols).

Productie.
Aantal
ondernemingen ,
aanwezige
die óf niet
gewerkt hebben, A antal Hoeveelheid
öf
van welke
onder(in
geen opgaven zijn onderingekomen.
nemingen.
pikols).

Aantal

G E W E S T E N.

Tagal

Pasojroean

lndie]

»
1 (a)

11
5
2
1
1
12
2
4
3
3
1
1

»
»
3
1
»
»
»
1
»

11
4
2
1
1
9
1 .
4
3
3
»
1

46

0

40

r>

51 895
40 9290)
13 050
11 000
11473
66 919
997
29 349
1967
725
»
5 000
233 304

Aantal

12
o
2
1
3
12
3
4
3
3
1
1

2
»
»
»
»
4
»
»
»
1
»
»

10
5
2
1
3
8
3
4
3
2
1
1

61 143
51636
12 600
14 000
23 750
120 493
9 994
48 702
1 162
500
30 000
4 000

50

7

43

377 980

(a) Blijkens 't vorig verslag was van 2 ondernemingen de productie niet bekend. Van één daarvan (Mariba(ja) is het cijfer (1170 pikols)
sedert opgegeven.
(6) Hierbij thans ook gerekend de productie van Maribaüa (zie de voorgaande noot).
Van twee fabrieken (1 in Cheribon en 1 in Soerabaija)
werden geene opgaven omtrent de productie ontvangen.
Van de overige 4 3 ondernemingen , die in 1870 gewerkt
hebben , wierpen er verscheidene een veel grooteren oogst
af dan in 1875 of 1874, zoo als Lemahabang (Tagal),
Poerworedjo, Papoh , Soekodono en Peterongan (alle in
Soerabaija), Seboroh (Probolin^go) en Poerwoda li (Madioen).
Ook de vier in 1875 in werking gekomen nieuwe ondernemingen Djeroekwangi (Japara), Tangoenan (Soerabaija),
Wonosaleh en Maron (beide in Probolinggo) maakten nu
eene grootere productie.
Aan den a a u p l a n t , het onderhoud en de bewaking wordt
evenwel veel minder zorg besteed dan bij de gouvernementssuikerriettuinen bet geval is. Vele ondernemers, en vooral
de Chinesche fabriekanten , zien tegen de zware kosten eener
degelijke bewerking van den grond o p , en daaraan moet
het voor een groot deel worden toegeschreven dat over
het algemeen de productie der vrije fabrieken gering is.
Voor zooveel daarvan blijkt (van een aantal ondernemingen toch is de aanplant niet opgegeven), werd de hoogste
productie per bouw bereikt op de fabriek Poerwodadi (Madioen) , namelijk bijna 82 pikols; dan volgen de fabrieken
Papoh en Tangoenan (Soerabaija) met ruim 03 en 5 9 , en
vervolgens Lemahabang (Tagal) en Kalitandjong (Cheribon)
met ruim 58 en 57 pikols. Het minst werd geproduceerd
op de fabrieken Djainbar (Cheribon), Kabasekan (Bagelen)
en Kust en Lust (Pasoeroean), namelijk op de eerste 15 en
op de beide andere 16 pikols per bouw. Hierbij dient echter
(1) Over 1875 werd voor de particuliere kinaplantsoenen in de
afdeeling Buitenzorg eene kinaproductie opgegeven van 200 kilo's;
van welk land die oogst afkomstig was, werd echter niet gemeld.

in aanmerking te worden genomen dat de opgaven omtrent
de uitgestrektheid der aanplantingen van twijfelachtige
waarde zijn.
Bij de ondernemingen van eenige beteekenis vindt het
RnJNOSO-stelsel vrij algemeen toepassing, niet alleen om
de gunstige uitkomsten die van deze piantwijze zijn verkregen , maar ook en voornamelijk omdat bij toepassing
van dit stelsel de arbeid gemakkelijk is te controleeren.
In enkele streken is het gebruikelijk den aanplant voor
een tweeden oogst aan te houden. Bij behoorlijk onderboud en zware bemesting levert een tweede snit zeer frunstige uitkomsten op, en de ondervinding heeft geleerd
dat het sap , van zulk een overjarigen rietaanplant verkregen, zich gemakkelijk laat verwerken. In Cheribon
wordt bij eenige der kleine ondernemingen tot vier- en
vijfmaal van een zelfde veld geoogst, waardoor de gronden
in niet geringe mate worden uitgeput.
Op zeer verschillende wijzen trachten de fabriekanten
zich van de benoodigde gronden te voorzien. Bij de groote
ondernemingen huren zij de gronden meestal van de
bevolking en laten deze bij taak en ook wel, doch minder, in daghuur bewerken en onderhouden. De eigenaren
der fabrieken Kalimaro, Tjigobang en Waled in Cheribon daarentegen lieten de door hen gehuurde gronden
bij aanneming bewerken en betaalden aan de aannemers
als plantloon f 2,10 voor eiken pikol suiker die bij de
vermaling uit het riet verkregen werd. Bij andere fabrie(2) Behalve de vier zoo even bedoelde fabrieken , ook 1 in Pasoeroean en 1 in Soerabaija (liabat en Ngoro gelieeten), beide reeds
gerekend onder de 46 fabrieken in 't vorig verstas opgegeven. Wel
hadden zjj voor den oogst van 1875 reeds aanplant gehad, maar
deze was elders verwerkt geworden.

[•-
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ken verstrekten de ondernamen MUI de bevolking voorschotten op het door haar te teelen gewas, doch dit stelsel
wordt langzamerhand verlaten, omdat daardoor zoowel de
ondernemers als de bevolking aan verliezen en teleurstellingen blootstaan en bij den inlander tegenzin in de rietcultuur wordt opgewekt. Ook is het hier en daar gebruikelijk om het riet van do bevolking, die het op eigen
risico geplant heeft, op te koopen, doch hieraan II het
nadeel verbonden dat de ondernemer niet de zekerheid
heeft over voldoende grondstof te zullen lieschikken. De
lieste uitkomsten worden verkregen waar de ondernemers
de gronden huren en voor eigen rekening laten bewerken.
Een bouw suikerriet, met zorg bewerkt en onderhouden,
komt hun op f 200 a f 300 te staan. Over de huurprijzen
is reeds het een en ander gezegd op bladz. 9 3 ; zij zijn
het hoogst in Pasoeroean, Prnbolinggo en Soerabaija, het
laagst in Madiuen, Cheribon en J a p a n .
Ofschoon bijna allerwegen in de nabijheid der bestaande
ondernemingen gronden genoeg te krijgen zijn, zoo leveren
de bestaande dessaregelingen ten aanzien van het grondbezit
niettemin hier en daar ïnoeijelijkheden op. liet riet staaf
12 a 18 maanden te velde, en waar communaal bezit
bestaat met jaarlijksche verdeeling is de medewerking van liet
dessabestuur en van de overige deelgeregtigden noodzakelijk, ten einde de verdeeling der velden zóó te regelen,
dat do verhuurders zooveel langer over hetzelfde aandeel
kunnen beschikken. Dat echter somtijds ten deze volledige
medewerking verkregen wordt, is reeds op blad/.. 93 gebleken. Ten einde voortdurend van de beuoodigJe velden
voor de suikercultuur verzekerd te zijn, hebben de ondernemers van Djeroekwangi in Japara 800 bouw.s boscbgrond
in erfpacht aangevraagd.
De installatie der meeste vrije suikerfabrieken is nog vrij
gebrekkig. In Cheribon, Kadoe en Bagelen worden nog
buffelmolens ter vermaling van het riet aangetroffen. Alleen
de fabrieken van eenige beteekenis bezitten vacuunipanneii
en centrifuges; op de onderneming Poerwodadiin Madioen
wordt eene doublé eflèct- en te Soekoredjo in Pasoeroean
eene triple effect installatie aangetroffen.
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Enkele ondernemingen hadden in het drooge jaar 187»'

gebrek aan besproeijingswater, zoodat alle krachten moesten
WOlden Ingespannen om liet riet voor uitsterven te behoeden; zelfs ontbrak hier en daar het onmisbare water voor
injectie en stoom (1).

Hij de ondernemingen n u minder aanbelang wordt nog

veel geel (.lapara-) riet geteeld, omdat deze rietsoort, ofschoon over het geheel r e d minder suiker opleverende dan
het zwarte (Cheribon-) riet, niet zulke kostbare werktuigen
ter vermaling vereischt en deze menigmaal voor geringe
prijzen van de gouvernemenlsfabrieken te verkrijgen zijn.
De meeste particuliere ondernemingen zijn gelegen in de
nabijheid van gouvernementsfabrieken en hebben dus g e lijke loonen te betalen. De klagten over het verbreken der contracten van karrevoer.lers en koelies zijn ook
hier algemeen en zeker voornamelijk aan het voorschottenstelsel te wijten. In Cheribon ontvingen de vaste arbeiden
van f 7,50 tot f 9 per maand, de daglooners van f 0,25 tot
f 0,40 daags. In Tagal was het maandloon f 9 , het dagloon
f 0,25 a f 0,30; in I'ekalongan liet maandloon iets booger. In
J a p a n is het f 12 met f 3 voorschot, welk voorschot geschonken wordt bij getrouwe opkomst ge turende de geheele
maand; het dagloon is f 0,30 a f 0,45. In Pasoeroean is het
f 0,30 en f 0,40; de arbeiders, die bij de maand betaald
worden, bekomen f 7,75 a f 11. Van andere gewesten zijn
omtrent de loonen geen opgaven gedaan.
T a b a k s o n d e r n e m i n g e n.
In 1876 werden op Java 19 nieuwe tabaksondernemingen
gevestigd, maar daarentegen 13 opgeheven, terwijl voorts
van de bestaande ondernemingen eenige vereenigd, andere
weder gesplilst werden. Tengevolge van dit een en ander
waren er btj het einde van het jaar (buiten de in b u u r of in
erfpacht afgestane perceelen en buiten de particuliere landen)
158 tabaks-ondernemingen. De opgaven, welke daaromtrent
werden ontvangen , Zijn vermeld in de bijlage SS. Een
gewestelijk overzigt volgt hieronder met een gelijksoortig

overzigt betreffende het jaar 1875.

1696.
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GEWESTEN.

Preanger regentschappen
Tagal
Pekalongan
Samarang
Soerabaija

Banjoewangi
Banjoemas

Aantal
aanwezige
onderneming-en.

Aantal onderProd nriie
nemingen .
die of Dlél g e w e r k t hebben,
of van welke
Aantal
Hoeveelheid
geene opgaven onderneminzijn
gen.
(in kilo s) («).
ontvangen.

3
12
1
42

19

4
»
»
1
3
11
2
18
21
12
1
12
3
12
1
23

151

27

124

7
»
»
1
4
13
2
18
23
12
1

:*
»
»
»
1
•>
»
»
2
»

12 (i)

•»
»

7>

I
i

Aantal
aanwezige
ondernemingen.

Aantal ondernemingen .
die of niet g e werkt hebben,
of van welke
geene opgaven
zijn
ontvangen.

»
1
»
1
1

37 200
1 441 004

5
1
I
2
7
10
2
14
25
14
3
13
2
12
1
46

10 544 650

158

62 992
y>

»
28 086
186 000
932 480
3!) 680
2 939 616
1 561 112
1 541 072
90 200
838 984
124 000

716224

Productie.

Aantal
ondernemingen.

Hoeveelheid
(in kilo's).

»
»
»
9

5
»
1
1
6
10
1
14
24
14
2
13
2
12
1
37

160 750
»
25 000
42500
255 625
1 386 900
22 500
976 453
1 677 500
2 525 000
140 625
713 270
132 000
661 000
46 500
3 282 124

15

143

12 047 747

r>

1
»
1
Ï>

1
T>

(o) De cijfers in deze kolom stemmen niet overeen met die in liet vorige verslag medegedeeld. Verleden jaar waren namelijk in de
Indische opgaven verschillende fouten ingeslopen, die thans verbeterd z[jn. Bovendien is de productie van 2 ondernemingen in I'asoeroean, die verleden jaar niet kon worden opgegeven, thans ingevuld.
(b) In het vorig verslag werd ten onregte nicdegerekend eene tabaksondernemiug (Tjiberem) die gevestigd is op een in erfpacht
afgestaan perceel.
(1) Bü de Indische Kegering bestaat het voornemen om ten aanzien
van het gebruik van water bü de vrije suikerfabrieken gelijke onderBijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1S77—1878.

zoekingen te laten doen als b(j de in contract met het Gouvernement staande fabrieken thans plaats vinden, zoodra de/.e laatste
afgeloopen zullen zyn (verg. bladz. 141).
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Koloniaal verslag van 1877.

Uit hut oversigt blijkt dut twee gewesten — Cheribon
en Tegel —voor het werst fHmetBha\s-ondftrnttmlf'»giagwi
verrazen. Voor de Cberibonaobe onderneming werden 14
Lnuws van de bevolking gebuurd , waarop een proefaanplant werd aangelegd, met bel doel om de bevolking
met de teelt van de tabak kennis te liiten niiiken en om

haar over te balen zich daarop toe te leggen. Aangaande
de uitkomsten dezer proefneming is nog geen berlgt ontvangen.
Ten aanzien van de wijze waarop en de uitslag waarmede in de verschillende gewesten de tabakscultuur in
1876 gedreven werd , Is het navolgende te melden, ten
vervolge op <ie mededeelingen in het vorig verslag.
In de Ereanger regentschappen vreesde men geruimen
tijd, wegens de langdurige droogte, voor mislukking van
den OOgst, maar deze Slaagde toch naar wonsch, daar
nog bij tijds de noodigu regen viel.

Dok in Bamarang, waar de tabak door de bevolking
geheel voor eigen rekening geteeld wordt, was de oogst

voorspoedig. Ken bouw gronde, met tabak beplant, brengt

hier ongeveer f 100 op als bet gewas middelmatig, en

f 200 als het uitmuntend geslaagd is.

In Rembang werd in verschillende streken over dequa-

liteit van liet product geklaagd; echter werd in deafoeeUng Blom een uitstekend gewas verkregen. Qroote hoeveelheden tabak werden aldaar te koop aangeboden, maar
de ondernemers kochten alleen de tabak van zaad , uit
Kadoe afkomstig
Van de twee in Soerabaija bestaande tabaks-ondernemingen heeft de eene in het afgeloopen jaar niets, de andere
slechts zeer weinig verwerkt; de cultuur heeft in dit gewest niet veel te beteekenen.
In Pasoeroean , waar de tabakscultuur geconcentreerd
is in de afdeeling Malang , hadden de aanplantingen niet
minder dan in 1875 van droogte te lijden, zoodat over het
algemeen het gewas slecht gelakte.
Aanhoudende droogte deed ook een gedeelte van den
aanplant mislukken en verschillende schuren tijdelijk sluiten in ProbolinggO, waar thans slechts tabaks-ondernemingen bestaan in de afdeeling Loemadjang, daar de eenige
onderneming , die in 1875 in de afdeeling Kraksaan word
o p g e r i g t , weder is opgeheven. Hoewel ook nu weder de
concurrentie tusschen de verschillende ondernemingen zeer
groot w a s , werden de prijzen der tabak toch niet zoo
hoog opgedreven als in 1875. Aangezien de qualiteit
van de tabak verminderde, hebben de ondernemers kw eekbeddingen aangelegd en de jonge plantjes ouder de bevolking uitgedeeld, zonder dat deze zich behoefde te verbinden om de tabak aan den eigenaar der kweekbeddingen
te leveren. Over het algemeen leggen de ondernemers zich
meer toe op het maken van een goed product clan van
een groeten oogst.
In Bezoeki was de productie overvloediger dan in 1875,
niettegenstaande ook hier vele aanplantingen tengevolge
van de felle en aanhoudende droogte uitstierven. In de
districten Wonosari en Penanggoengan moesten dientengevolge eenige ondernemingen tijdelijk gesloten worden.
De meeste ondernemers gingen voort met zaadbeddingen
aan te leggen en kosteloos zaadplantjes aan de bevolking
te verstrekken (hier evenwel onder voorwaarde dat het
product aan geen anderen ondernemer zou worden verkocht),
maar desniettemin werd , in vergelijking met 1875, achteru i t g a n g in de qualititeit van liet product waargenomen.
Door 'de in de residentie Banjoewangi gedegen ondernemingen Tembakoan en Soekawïdi, die; vroeger één onderneming vormden , bekend onder den naam van Tembakoan ,
werden mede de zaadplantjes kosteloos aan de bevolking'
verstrekt, terwijl de tabak werd opgekocht voor f 5 tot
f 32,50 per 1000 bossen van tien bladeren, naar gelang
van de qualiteit. De onderneming Soekaradja, die noch
zaad noch zaadplantjes verstrekte, had van f 25 tot f 30
voor dezelfde hoeveelheid te betalen.
In Banjoemaa hebben de planters weder veel tabak
moeten wegwerpen, omdat die (thans door het regenachtig
weder) bedorven was en nocli aan de ondernemers, noch op
de iulandsche markt afzet kon vinden. De prijzen waren over
het algemeen lager dan in 1875, en wel f 8 0 , f 2 5 , f20
of f 10 voor 1000 planten naar gelang van de soort. In
deze residentie zijn thans in het geheel 192 tabakschuren.
I n Kadoe blijft men aan Manilla-tabak boven andere
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soorten de voorkeur geven. Gemiddeld werd f 2 0 voor de

1000 planten betaald, doch voor de beate soort f 25 en
voor de minste f 7 tot f 4.
Door de in Madioen gelegen onderneming wordt Manillazaad kosteloos aan de planters verstrekt. Per 1000 planten
werd van f 5 tot f 20 betaald.
In Kediri slaagde de tabaks-oogst niet beter dan in 1875.

Vooral de tabeks-onderueniingen in de afdeeling Blitar
ondervonden veel nadeel en de administrateurs wendden

zich tot het Gouvernement om hulp. In de eerste plaats
verzochten zij dat de bevolking van bestuur.swege sou

worden aangespoord om voortaan bare tabaksvelden te
beploegen vóórdat zij hare sawahs g i n g bewerken en om.
meer zorg te wijden aan het winnen van tabakszaad.
Daar liet niet de roeping der Regering kon zijn om ter
take van de tabaksteelt voor de Kuropesche markt op de
bevolking eenige pressie uit te oefenen, werd op dit g e deelte van het adres afwijzend beschikt. Verder verzochten
de adressanten dat aan de bevolking geheel zou worden
vrijgelaten om op hare tegalvelden tabak te teelen, instede
ven voedingsmiddelen, met andere woorden, dat de aanbevelingen des bestuurs om eene genoegzame hoeveelheid
voedingsmiddelen aan te planten achterwege zouden blijven.
Tegen de inwilliging van dezen wensch bestond geenerlei
bezwaar. Op grond der ondervinding mogt men, naar het
oordeel van den resident, verwachten dat de bevolking van
Blitar ter wille van de tabakscultuur hare rijst-aanplantingen niet zou verminderen , en al mogt zij dit willen
doen , omdat zij met den aanplant van tabak meer winst
kan maken, dan zou zij de benoodigde rijst gemakkelijk
kunnen verkrijgen uit de afdeelingen Kediri en Berbek,
waar meer wordt geteeld dan in die afdeelingen verbruikt
wordt. De plaatselijke ambtenaren werden dan ook reeds
dadelijk door den resident in dezen zin ingelicht, en de
Indische Regering g i n g nog eenigszins verder door te verlangen dat aan de bevolking ook geheel overgelaten zou
worden om op hare sawahs, na afloop van den padi-oogst,
als tweede gewas te planten wat zij verkoos. Toezigt van
bestuurswege op de behoorlijke bewerking der sawahvelden
zou echter niet mogen zijn uitgesloten. Overigens gaf de
Indische Regering als haar verlangen te kennen, dat er
bij de regeling der heerendiensten in Blitar naar zou worden
gestreefd om deze evenmin aan de tabakscultuur als aan
de rijstcultuur hinderlijk te doen zijn.
Andere

ondernemingen.

Werd in het vorig verslag enkel gewag gemaakt van
het bestaan van rijstpelmolens in de afdeeling Tjiandjoer
van de residentie Preanger regentschappen, het blijkt thans
dat er ook eenige worden aangetroffen in de afdeelingen
Bendong en Soekaboemi van genoemd gewest, zoomedein
Krawang (afdeeling van dien naam) en in Cheribon (afdeeling Indramaijoe). In Krawang worden deze molens deels
door karbouwen, deels met stoom g e d r n e n , terwijl voor
die in de Preanger regentschappen water wordt gebruikt.
De 7 molens in de afieelingen Bandong en Tjiandjoer
leverden in het afgeloopen jaar 12 137 pikols rijst af. (Omtrent
die in Soekaboemi zijn geene opgaven ontvangen.)
De twee rijstpelmolens in de afdeeling Indramaijoe (Boediradja te Karangampel, toebelïoorende aan de firma REIJNST
en V I X J U , en Bangadoea op het particuliere land Indranmijoe-west) worden met stoom gedreven.
De thee-onderneming Tendjo Aijoe in de Preanger regentschappen leverde in 187(5, met een aanplant van ongeveer
200 bouws, p. m. 36 000 kilogrammen thee op, tegen
slechts 23 825 in 1875. In hetzelfde gewest verkreeg de
ondernemer van Waspada, behalve het product van genoemd perceel (waaromtrent opgaven zullen volgen bij de
behandeling der in huur en in erfpacht afgestane gronden),
ook nog ongeveer 50 000 kilogrammen thee, ingevolge
overeenkomsten met de bevolking uit den omtrek, die
dit product op hare gronden (p. in. 200 bouws) • teelde.
Ook de ondernemer van Djatinangor, mede in de Preanger
regentschappen, kocht thee van de bevolking op.
In de afdeeling Soekapoera (Preanger
regentschappen)
wordt voor eene te Batavia gevestigde firma een weinig
vanille gekweekt. Slechts twee bouws waren echter daarmede beplant, die in 1876 p. m. 85 kilogrammen vanille
hebben opgeleverd.
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Bij de zes i i ui i <^-< >fat>riekjes van do Nederlandsche Handel- vaste arbeiden die met f 7V, of f 8 per maand betaald
maatschappij in Bagelen werd in het afgeloopon jaar ecu
worden; zij komen in den regel uit Buitenzorg en Tangeoogst van 984(>'/2 kilogrammen verkregen, tégen 5950 In
rang. 1),: dagloonen krijgen, als zij van 'smorgeoi o tot
1875, toen ile weersgesteldheid voor deze cultuur bijzonder
's namiddags 4 uur werken, f 0,50 a 1' 0,60; die van 7 uur
ongunstig was. De Maatschappij had 540 boilWI van de
tol half 3 werken, verdienen slechts f 0,25 a f 0.30. In
bevolking in huur, dus 124 bouws minder dan in 1875, en
Krawang ontvangen de vaste arbeiders f4 per maand metzij is voornemens om de uitgestrektheid nog in te krimpen
voeding en olie, do daglooncrs f 0,25 a f 0,40. Op één
en zich meer te bepalen tot den opkoop van hetgeen de
perceel aldaar beeft men eene gevestigde bevolking; voor
bevolking op hare eigene gronden plant. In 1976 kocht zij liet gebruik van den aan haar afgestanen grond zijn de
hoofden der gezinnen verpligt 6011 van de vijf dagen uit
het product op van 972 bouwi (in 1875 van lKJ0),en beie komen om tegen betaling op. het perceel te arbeiden.
taal Ie f 0,00 i'i f' 1,10 per pikol bladeren. Men rekent dat
In de- Preanger regentschappen en Cheribon kostte het over
een bouw 120 pikols kan opleveren.
't algemeen weinig moeite werkvolk te bekomen; slechts
De rainehfabriek, die in 1874 in de residentie Rembang
ééne onderneming slaagde daarin niet zonder bezwaar, tenwas in werking g e b r a g t , beeft in den loop van 1870 opgevolge van den grooten koflijoogst. De tnaandloonen zijn
gehouden te bestaan. Thans is zulk eene fabriek opgerigt
in dit gewest voor vaste werklieden f 7,50 of f4 met voeding ,
in de afdeeling Poerwokcrto der residentie Banjoemas. Ook
de dagloonen van f 0,15 tot f 0,40; in Cheribon zijn de
in Pokalongan zijn gronden door een Kuropeesch onderloonen f 7,50 per maand en f 0,25 tol I' 0,50 per d a g ; bij
nemer voor de ramehcultuur ingehuurd (verg. bladz. 93).
arbeid op taak is echter veel meer te verdienen. In Pekalongan vindt men over het algemeen weinig raste arbei4°. Landbouw op gronden door hel Gouvernement in baar of in
ders op de ondernemingen, welke voorliet nieereadeel van
erfpadit nfjrrstaan. (1)
zeer jonge dagteekening zijn. Het loon is f 0 tot f 15 per
maand; het dagloon verschilt van f 0,20 tot f 0,40 en f 0,00
op de onderscheidene pereeelen. Veel Werk wordt bij taak
Statistieke opgaven nopens de landbouw-ondernemingen' verrigt. Voor het plukken der koffij wordt f3,50 per pikol
op gronden, door het Gouvernement in b u u r of in erfpacht
betaald. Op pereeelen, die in de vlakte zijn gelegen , worden
afgestaan, zijn vervat in de bijlage TT. Het Ov e r l i g t , dat sawahs aangelegd, onder voorwaarde dat de landbouwers
zich tot het jaar 1870 bepaalt, vermeldt van de in erfpacht j gedurende vijf jaren den aanplant geheel voor zich mogen
afgestane pereeelen slechts die, welke op 31 December in ! behouden, en dat zij in het zesde jaar een derde, en later
de registers waren ingeschreven, en ten aanzien van welke I de helft der productie zullen opbrengen. In Sainarang
dus op genoemd tijdstip het erfpachtsregt wettelijk ge- I zijn op alle pereeelen vaste arbeiders in vrij groot aantal
vestigd was.
gevestigd. Het gewone loon is f 10 'sinaands niet rijst,
en zij bekomen vrije woning en een stuk grond, waarvan
De cijfers van het overzigt samentrekkende, bevindt
zij de opbrengst trekken. In Pasoeroean levert het vermen dat — eenige ondernemingen, van welke geene opkrijgen van werkvolk geen bezwaar, maar de loonen zijn
gaven ontvangen zijn, daargelaten — op de hierbedoelde
zeer hoog; het maandloon bedraagt f 10 tot f 20 en meer,
gronden (2) in 187(5 zijn verkregen 77203 pikols koffij (voor
de dagloonen van f 0,40 tot f 0,00; zelfs werd op één perhet grootste gedeelte in Bamarang en Pasoeroean), 89400
ceel tot f 1 per dag betaald. Op het eenige in Bezoeki
pikols suiker (15 200 in E r a w a n g , 3 7 0 0 0 in Cheribon,
gelegen (huur-) perceel wordt van f 5 tot f 10 per maand
4000 in Pekalongan, 33000 in Pasoeroean en 200 in Kediri),
aan vaste arbeiders, en f 0,40 als dagloon betaald; de op
243 625 kilo's tabak (50000 in Pekalongan, 8625 in Pasoedat perceel gevestigde arbeiders verdienen f 10 per pikol
roean, 85 000 in Banjoemas en 100000 in Kediri), 1894439
drooge kolfij , welken zij inleveren. In Kadoe wordt aan de
kilo's thee (3) (40 000 in de afdeeling Buitenzorg, 1589239
vaste arbeiders f 9 per maand betaald, en worden dagin de Preanger regentschappen, 52 700 in Cheribon en
looners slechts op taak aangenomen. In Madioen worden
212 500 in Bagelen) en 50000 kilo's kaneel (in Krawang).
de arbeiders gewoonlijk in het genot van kleine voorschotBij een aantal ondernemingen was voorts eene grootere of
ten gesteld en bij taak betaald, zoodanig dat zij in den
kleinere uitgestrektheid in gebruik voor de teelt van rijst,
regel f 0,00 per dag kunnen verdienen. Op het perceel
djagong of andere inlandsche gewassen. Voor het meerenSoekaradja zijn 75 bouws in gebruik afgestaan aan arbeideel is echter de productie daarvan niet opgegeven.
Onder de hierboven opgegeven productie is mede be- i ders, die zich verbonden hebben 18 dagen in de maand
Zij planten ook koffij, die
grepen het suikerriet, de thee en de tabak in den omtrek : voor den eigenaar te werken
der pereeelen door de aldaar gevestigde bevolking op hare j zij voor f 20 per pikol moeten inleveren. De niet op de
eigen gronden geteeld ten behoeve van de ondernemers. ] pereeelen gevestigde arbeiders blijven zelden langer dan
Zoo werd op Blender, Kadipatten (beidein Cheribon), Alk- | één of twee maanden achtereen op hetzelfde perceel werken.
maar (Pasoeroean) en Brenggnlo (Kediri) suikerriet verwerkt j In Kediri zijn op het perceel Kentjong een aantal opgezetedat verkregen was op respectievelijk 170, 2 5 5 , 123 en 20 i n e n , die padi teelen, welke zij voor eigen gebruik mogen
behouden, op voorwaarde dat zij de t a b a k , die zij verboubouws buiten die pereeelen gelegen; zoo werd zeer veel
wen , aan den ondernemer leveren tegen een prijs, iets minder
tabak van de bevolking uit den omtrek opgekocht voor
dan die gewoonlijk wordt betaald. De ontginning van erfde ondernemingen Gehang Anoni (Pekalongan), Boemiaijoe
pachtsperceelen in Kediri geschiedt door lieden, die meest
(Pasoeroean), Tjiberem (Banjoemas), Brenggolo. Kentjong
van verre komen (uit de; Vorstenlanden, Madioen en R e m en Kaliadjar (Kediri). Van de thee-ondernemingen in de
bang), gewoonlijk in April en Mei, en tegen den westPreanger regentschappen kregen vooral Waspada en Djamoesson weer huiswaarts gaan. Bij voorkeur wijden zij
tinangor veel product van de gronden der bevolking (verg.
zich aan de werkzaamheden voor den aanplant en den
de voorgaande bladz.).
oogst van tabak. Bij den slechten tabaks-oogst in 187(5
Op de huur- en erfpachtsperceelen in Bantam heeft men
gingen zij in grooten getale werken op de h u u r - en erfpachts-ontlernemingen. De ondernemers doen wat zij kunnen
om hen over te halen zich te vestigen. Het loon per
maand is f 12 a f 15, per dag f 0,40; vaste arbeiders worden om de vijf dagen betaald en krijgen ook rijst en
(1) Over de uitgifte zelve is gehandeld op bladz. 95 en volgende.
zout.
(2) Natuurlijk hebben de in erfpacht afgestane pereeelen — voor
zoover zU niet bestonden uit gronden, die reeds sedert korteren ot'
langoren tüd i» huur m m bezeten — nog weinig kunnen opleveren.
(3) Met den verkoop van Java-thcc te Batavia is men sedert
Junjj 1876 (verg. vorig verslag, bladz. 190, noot 3) voortgegaan.
Van 15 Junij 1876 tot 29 Maart jl. werden aldaar 400 084 halve
kilogrammen verkocht, grootendeels echter onder'shands, zoodat
de prjjzen niet bekend zijn geworden. BÜ openbare inschrijving
werd voor eenige partijen bedongen f 0,46, f 0,48, f 0,50, f 0,75
en f 1 per half kilo.

5°.

Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.

De mededeelingen die nopens de opbrengst der particuliere landerijen bewesten de Tjimanok over 1870 werden
ontvangen, zijn zamengevat in den volgenden staat.
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VOOKNAAMSTK PB0DU0T8N. («)

Uitgestrektheid
GEWESTEN.

(in bouws)

NAMEN DEK LANDERIJEN.

der particuliere
landerijen.

Bantam.

. .

Batavia.

. .

Tjlkandi-Oedik en Ilir (b) . . . .
Gezamenlijke
landerijen (c)
in de
nfdeeling

K ra wang . .

/ Ommelanden .
\ ,r
„
,.
) Meerter€omelii
\ Tangwang . .
f
\ Buitenzorg (c).

. .

Suiker

Tuljak

Koflij

Thee

(pikols).

(kilogr.).

(pikols).

(kilogr.).

3 000

58 932
0 062

»

»
»

»

. .
. .

15 061

12 050

182 573

43 473

565
»

. .

496 677

15 550

w

15 419

»

Pamanoekan- en Tjiassem-landen (d).

290 080

24 087

»

18 638

846 932

74 400

4 000

Cheribon . .

78166
182 240
1 385 391

y>

i

50

3 500

»

{e)

1

99 160

565

»

8
34 115

»
»
853 432

(u) Ditmaal is uit Indie geen* opgaaf ontvangen van de geoogste padi (naar men weet het voornaamste product op de particuliere
landerijen); evenmin van de katjiing en klappers.
(b) Behalve de genoemde producten zijn nog verkregen 312 kilo"s cacao.
(<•) Voor elk land afzonderlijk hljjkeu de prodnctie-eijfers uit liet overzigt, gedrukt hjj de .lavasche Courant van 10 Augustus jl. In do
afdeeling Uuiteny.org zjjn, behalve de hierboven genoemde producten, nog verkregen 457 kilo's kina (eerste productie van het land
Tjlomas), 148 pikols notenmuscaat, 15 pikols foelie, 81 kilo's kruidnagelen, o' kalti's vogelnestjes en 08 kilo's vanille.
((/) Behalve de genoemde producten zijn nog verkregen 44 pikols notenmuscaat en 14 pikols foelie.
(<■) Geen opgaaf ontvangen.

Aan de gewestelijke verslagen zijn voorts de volgende
bijzonderheden ontleend.
Hoewel op de twee particuliere landen in Bantam de
padi steeds net hoofdgewas blijft, is op Tjikandi-Oedikde
productie van thee toch toegenomen, en wordt e r , zooals
uit noot h van het overzigt is kunnen blijken, nu ook cacao
geteeld, terwijl op Tjikandi-Ilir de aanplant van koflij (op
de erven der opgezetenen) wordt aangemoedigd.
Op de lan lerijen in de afdeeling- Tangerang (Batavia)
was de uitgestrektheid der met suikerriet beplante velden
in 1876 weder vrij aanzienlijk; ook in Buitenzorg werden
wederom eenige honderden bouw.", voor deze cultuur gebe
zigd. Op sommige landerijen aldaar worden de suikerrietplanters in drie termijnen betaald; zij ontvangen namelijk
f 30 per bouw zoodra de gronden behoorlijk bewerkt en
beplant zijn; negen maanden later. wanneer het riet zijn
halven wasdom heeft bereikt, weder f 30) en het overige,
in evenredigheid tot de getaxeerde productie, wanneer
het gewas rijp is. De taxatie geschiedt door vier personen,
waarvan twee door den planter en twee door den landheer
gekozen. In den regel komt de bouw suikerriet den land
heer op omstreeks f 120 te staan. Andere wijzen van be
taling (vooral in Tangerang geldende) zijn in het vorig
verslag beschreven. Het snijden en vervoeren van het riet
geschiedt algemeen voor rekening van de landheeren. Voor
den aanplant en het plukken van koflij op het landTjiawi,
dat met Tjidjeroek hot landgoed Pondok Gedeh u i t m a a k t ,
worden dienstpligtigen gebezigd, niet wie de landheer is
overeengekomen dat zij, in stede van eens in de zeven
dagen dienst te praesteeren, gelijk bij het reglement op de
particuliere landerijen {Indisch Staatsblad 1836 n". 19) is
bepaald, vier dagen achtereen per maand in de koffijtuinen
zullen arbeiden , tegen vrijstelling- bovendien van tuin- en
rondhuur.

Op Tjiseroea geschiedt hetzelfde, zoo ook op

jipamhigkis, waar echter vrijstelling van de tjoeké van
ftweede
gewassen verleend wordt. De eigenaar van Tjio/nas
is met zijne dienstpligtige opgezetenen overeengekomen ,
dat zij , in stede van eens om de zeven dagen, in elke 35
dagen éénmaal vijf dagen achtereen zullen uitkomen, om
allen arbeid te verrigten , die hun van wege den landheer
wordt aangewezen, onder genot van één katti ongekookte
rijst en één maatje zout per d a g , terwijl zij voor den arbeid
in de koffijtuinen in den pluktijd één dag meer uitkomen
o m , met hunne vrouwen en kin leren , tegen billijk loon

de koflij te verzamelen. Voorts verbindt zich ieder huis
gezin jaarlijks 50 koflijboonien op zijn erf of in zijn t u i n , op
daartoe van wege den landeigenaar aan te wijzen plaatsen,
aan te planten, totdat de aanplant van ieder gezin het g-etal
van 250 boomen zal hebhen bereikt, en om die boonien
zonder onderscheid goed te onderhouden en te bemesten.
Die koflïjboomen worden beschouwd als het eigendom van
den landheer', maar het plukregt daarvan behoort aan hem
die ze geplant heeft; daartoe woorden de hoornen geregis
treerd 'en name van den planter, die de vruchten uitslui
tend aan den landheer moet leveren. Deze betaalt aan de
plukgeregtigden f 10 per 25 gantangs (500 katti's) natte
koffi j , te leveren in de roode schil, gelijkstaande aan 1
pikol drooge koffij. De dienstpligtige , die de overeenkomst
getrouw naleeft, behoeft geen grondhuur te betalen, en
evenmin de tjoeké van vruchtboomen (klapperboomen
uitgezonderd), bosch- en bladgroenten of aard- en t u i n vruchten.
De opg-ezetenen der Pamanoekan- en Tjiassemlanden in
Erawang verrig-ten , ingevolge vrijwillige overeenkomsten
met den landheer, verschillende (beloonde) diensten tegen
vrijstelling van t u i n h u u r en van de tjoeké van tweede
gewassen. Zij die bij de suikercultuur zijn te werk gesteld ,
verrigten geen andere diensten , en ontvangen 1 katti rijst
en 10 cents per d a g , benevens 2 cents per paal reisgeld
als zij moeten arbeiden buiten het district waar zij wonen.
Dat aan de koftij planters f 8,33 per pikol koflij in de roode
schil wordt betaald , is reeds in het vorig verslag gezegd.
Van eiken met katjang beplanten bouw leveren de opge
zetenen 100 gantangs tegen 20 duiten per gantang aan den
landheer; deze opbrengst treedt in de plaats van de tjoeké.
Op de Tegalwaroe-landen wordt voor de suikercultuur,
evenmin als voor het werk in de fabrieken , van heeren
diensten gebruik gemaakt. Op die landen wierp de theecultuur , waarmede in 1873 een aanvang werd g e m a a k t ,
reeds eenige vruchten af. De koffij-productie was onbe
duidend. Arènsuiker werd we 'er door de bevolking aan
den landheer geleverd tegen de in 't vorig verslag ver
melde voorwaarden. Van de tweede gewasjen door de
bevolking geplant, zooals suikerriet en tabak, wordt
tjoeké geheven die in geld betaald wordt.
Aangaande de landerijen in Cheribon is niets te voegen
bij hetgeen in 't vorig verslag is gezegd.
Door den ambtenaar mr. H. VAN DISSEL is aan de Indi-

Byiagen C.
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■olie Regering verslag uitgebragl over zijne bevinding
omtrent den toestand der particuliere landerijen beoosten
de Tjimanok (in Tagal, Samarang, Japara, Soerabnys en
Pasoëroeau). Naar aanleiding van zijne voorstellen Is eene
regeling van ie wedensljdscbe regten en verpligtingen der
landbeeren en der ongesetenen bij de Indische Regering in
overweging.
Omtrent de productie dezer landerijen is /.eer weinig ver
nomen, (in aan hetgeen in het vorig verslag werd aangeteekend nopens de gewassen die er geteeld worden en nopens
de wij/.e waarop van de diensten der opgezetenen wordt
gebruik gemaakt, is nagenoeg niets toe te voegen.
()]) bet bind Kelanggoengan-west in Tagal zijn in 1876
ongeveer 400 bouws n e t suikerriet beplant; het riet werd
verwerkt in de nabijgelegen vrije suikerfabriek Lemahabaog
en leverde eene productie op van 23 500 pikols.
Op verschillende van de39 landerijen in Samarang werd,
nevens het hoofdgewas — padi — , nog wel een weinig
kofflj, suikerriet en tabak geteeld, maar aan dese gewassen
w e n niet de noodige zorg besteed en (ie opbrengst was dan
ook van geene beteekenis. (De landerijen Krapiak, Pangoong
en Soesoekan produceerden te zamen 429 pikols koffij.) De
heerendiensten worden in dit gewest door de landiieeren
meestal afkoopbaar gesteld, hetzij tegen eene zekere geld
som, hetzij tegen de levering van gras.
Van de twee(l) particuliere landen in J a p a r a , Soembring
en Telok Awor, levert liet laatstgenoemde niets dan padi
en klappers o p , terwijl het eerstgenoemde in 1870 3000
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In de bijlagen DU en VV zijn alle opgaven verzameld,
die nopens de uitgestrektheid , de exploitatie en de o p 
brengst der hierbe loeide landen verkregen zijn. Eene
zainentrekking van die opgaven vindt men in het volgend
overzigt.

21

24

Sragen,

6*. Landbouw op UTIIUIIKII' landen in Soerakarta on Djokjolarla.
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Kartasoera,

Wonogiri, Karang doeren
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29 299 177 000

»

»

41 f

17
2
163
24

3 746

23 («) 29 739 192 934
7
54

6 523

20;

pikols suiker prouuuesrde. Op dit land is eeui suikerfabriek
die door stoom wordt gedreven.
op de elf landerijen in Suernhaija, die volgens het vorig
verslag in DS75 518 > pikols suiker afwierpen, werden in
1870 [0855 pikols geoogst. De andere particuliere landjes
in deze residentie leverden, voor zoover daaromtrent opga
ven ontvangen zijn, uitsluitend padi op. Onder de land
beeren die zich op de suikercultuur toeleggen, zijn er die
aan de opgezetenen, voor bet door dezen gekweekte riet,
f 75 tot f 10(1 per bouw betalen n a a r g e l a n g der qualilcit
van bet gewas. Anlere bedingen, die bij den aanplant van
suikerriet plegen gemaakt te worden, zijn in 't vorig ver
slag vermeld. De arbeiders op de suikerfabrieken zijn meestal
afkomstig van tiadura en Sidaijoe; zij ontvangen een loon
van f 10 a f 15 ' s m a a n d s , dan wel een dagloon van 25
a 30 cent.
Aangaande bet land Kedawong in 1'asooroean zijn geene
berigten ontvangen, welke de in 't vorig verslag medege leidde kunnen aanvullen.
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(a) Opgaaf betreffende 22 ondernemingen.
Van 54 ondernemingen in Soerakarta en van 11 in
Djokjokarta zijn dus bij bet bestuur weder geen opgaven
nopens hare productie ontvangen.
Overigens zijn de 163 Solosche en de 54 Djokjosche
(1) In het vorig verslag werden 5 landerijen opgenoemd, maar
het is nader gebleken dat Mlongo en Gedonglepper niet in eigen
dom maar met regt van opstal bezeten worden, en ten aanzien van
Kalinjamat is in genoemd verslag zelf reeds opgemerkt dat het
eigenlijk niet onder de particuliere landerijen behoort gerangschikt
te worden.
Bvjblad van de Nederlandsche Stants-courant. 1877—1878.

ondernemingen, in het bovenstaand overzigt vermeld en
in de aangehaalde bijlagen allen opgenoemd , alleen die
welke reeds een wettig bestaan verkregen hebben, door
dien de- overeenkomsten van huur en verhuur door bet
bestuur zijn bekrachtigd. In hoeverre nog ondernemingen
worden aangetroffen welke nog niet gewettigd zijn , is
hier te lande niet met zekerheid gebleken. Alleen is ver
meld gevonden d a t , ingevolge de in het vorig verslag
vermelde ordonnancie van 29 April 1876 (Indisch
Staatsblad n°. 125), alsnog de bekrachtiging des bestuurs is
gevraagd en verleend op de in vroegere jaren gesloten

2os
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overeenkomsten betreffende de restit/iiii/ van 5 ondernemingen (1) in Soerakarta, namelijk 1'angknlan (Kartasoera),

Modjolarangan (Soekoardjo), Glonggong,
Trantang-Wonosedo

(allo

Dampelc en

in Hoijolali), zoomedc OP do

eveneens van vroegere jaren dagteekenendu overeenkomsten betredende de uifbrei&tf van 13 ondernemingen
in hetzelfde gewest (2).
Het getal ondernemingen in Djokjokarta is in het afgeloopen jaar niet vermeerderd. (Enkele ondernemingen die
i n ' t vorig verslag als op zich zelf'staande werden vernield ,
vindt men thans vereenigd opgegeven.) In Soerakarta had
herhaaldelijk ovenlrngt van huurregten plaats , hetzij voor

eene geheele onderneming, hetzij voor een gedeelte. Zoo
vormde de in bijlage UU vermelde onderneming Kedawoeng
(regentschap Kartaseora) vroeger een onderdeel van do
onderneming Kartasoera. In het regentschap Boijolali
werden de pereeelen Lebak en Getasan Modjosongo, vroeger
ééne onderneming vormende, van elkander afgescheiden.
Ook de onderneming Qempol of Karang Nongko tonder*
regentschap Karang anjer) werd in twee deelen gesplitst en
de onderneming Gagatan (regentschap Ainjiel) in drie deelen.
De in 1860 voor twintig jaren gesloten huurcontracten
(verg. vorig verslag, bladz. 192) schijnen voor het meerendeel te zullen worden verlengd. Wel gaf de pangeran
MANGROF. KEOOBO in het begin van het afgeloopen jaar
zijn voornemen te kennen , om de door hem verhuurde
pereeelen weder terug te nemen en zijn geheele domein
zelf te heheeren (wat niet alleen een groote slag zou zijn
geweest voor de Europesche industrie , doch zeer waarschijnlijk ook ten nadeele van de bevolking zou gestrekt
hebben); maar hij heeft zich door den resident, wien ter
zake door de Indische Regering instructien gegeven waren,
van dit voornemen laten terugbrengen.
Nieuwe contracten worden , zoo als in het vorig verslag
is medegedeeld , door het bestuur slechts goedgekeurd ,
onder beding dat daarop van toepassing zullen zijn de
voorschriften die tot aanvulling of wijziging van het reglement op de landverhuringen {Indisch Staatsblad 1857,
n°. 11(5) zullen worden uitgevaardigd. Het in dat verslag ter sprake gebragte ontwerp van een nieuw reglement,
door de residenten van Soerakarta en Djokjokarta aangeboden , heeft de daarover gehoorde autoriteiten aanleiding
gegeven tot verschillende bemerkingen, in verband waarmede een gewijzigd ontwerp is opgesteld, dat vervolgens
aan de genoemde residenten is toegezonden, met opdragt
om nopens den inhoud in overleg te treden met de vorsten
en meteenige der voornaamste en bekwaamste landhuurders,
of met eene commissie, door deze zelf te benoemen.
b.

B o s c h we zen.

De toestand der djatibosschen verbetert voortdurend, ten
gevolge van de zorg die daaraan onder het toezigt van
technici sedert de laatste tien jaren besteed wordt.
In den westmoesson van 1875/76 werden weder 1326
bouws met djati beplant, en vele aanplantingen van vroegere
jaren door inboeting en bijplanting verbeterd, terwijl voorts
gestadig werd voortgegaan met het uitdunnen van te digt
begroeide djatibosschen en tuinen.
Dat ook, voor zoover daartoe aanleiding bestond, wildhoutbosschen onder geregeld beheer werden g e b r a g t , kan
blijken uit Indisch Staatsblad 1876 , n c . 229.
Aangaande de proeven, door de ambtenaren van het
boschwezen genomen met den aanplant van eucalyptus
in het hooge g e b e r g t e , blijven de lierigten g u n s t i g luiden;
vooral in Bagelen en Kadoe, waar zoo vele kale berghellingen worden aangetroffen, zullen de aanplantingen op
grootere schaal worden voortgezet. Ook op het uitzaaijen
van andere nuttige houtsoorten, waaronder het Sumatrasche
ijzerhout (cassia florida), leggen de boschambtenaren zich
met goed gevolg toe.
Ofschoon allerwegen de goede uitwerking wordt waargenomen van de nieuwe strafbepalingen op het plegen
van boschdiefstallen en het vervoeren van hout zonder pas
{Indisch Staatsblad 1875, n°. 216), blijft nogtans de boschpolitie, zonder krachtdadigen steun van de gewone of districts(1) Intusschen waren er volgens het vorig verslag 34 ondernemingen die nog gewettigd moesten worden.
(2) Volgens het vorig verslag moesten echter ook in Djjkjokarta
nog overeenkomsten betreffende de uitbreiding van bestaande ondernemingen bekrachtigd worden.
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politie , ontoereikend om aan het heimelijk vellen en vervoeren vau hout uit 's lands bosschen voor voed een einde
te maken. Van de inlnndsehe hoofden wordt nog steeds
weinig medewerking ondervonden in het opsporen van

bosobmlad rijven.

Uitvoerige mededeelingen nopens de explnitatie der djatibosschen in het afgelooj en jaar zijn te vinden in de bijlage W W . Bij samentrekking der daarin voorkomende
opgaven blijkt, dat door de contractanten , die de vrije
beschikking over het op hunne pereeelen gekapte hout
hel,I en (3), 41614 M ' timmerhout gekapt en 34 989 M*
afgevoerd werden. Bovendien werden — nevens het brandhout van de zoo even bedoelde ondernemingen , en het
kleine timmer- en brandhout, dat de zoogenaamde uitdun-

ningsperceelen (4) hebben afgeworpen en dat bij verkoop3

ruim f 20 000 voor 'alanda kas opbragt, — nog 6131 M
djatihont aan de markt g e b r a g t , afkomstig van de houtkap-ondernemingen Mangir (Madioen) en Blitnr (Kediri),
wier contracten reeds ten einde goloopen waren.
Door do aannemers, die niet het Gouvernement hebben
gecontracteerd voor het kappen en vervoeren van djatihont , werd gedurende 1876, voor de departementen van
burgerlijke openbare werken, oorlog en marine , afgeleverd
eene hoeveelheid van nagenoeg 12 000 M ' , vertegenwoordigende eene tariefswaarde van f 415 733.
Ten behoeve van de werken, die in heerendienst zijn
uitgevoerd, werden voorts uit ('e djati-en wildhoutbosschen
nog gekapt en gesleept 15 116 M* hout, welke, met een
voorraad van 2980 M s , die in vrijen arbeid uit de wildhoutbosschen aan de Meeuwenbaai (Bantam) werden gekapt voor liet marine-etablissement te Soerabaija, eene
tariefswaarde vertegenwoordigden van ruim f 281 000.
Wijders werden door particulieren , op daartoe verkregen
v e r g u n n i n g , gekapt en verzameld 1067 M 3 timmerhout en
1545 vademen brandhout, waarvoorin 's lands kas werd
gestort eene som van f 26 867, terwijl een bedrag van
f 7360 werd ontvangen voor eene partij djatiboomen in
Soerakarta, die dooreen landlmurderaldaar, overeenkomstig
art. 10 van het bosehreglement {Indisch Staatsblad 1874.
u c . 110), van het Gouvernement werden overgenomen (5).
De verkoop van verbeurd verklaard en niet door het Gouvernement te benuttigen hout bragt f 18 288 op, terwijl
als boete van de houtcontractanten werd geïnd een bedragvan f 4800.
De strandbosschen in Krawang werden voor 1876 verpacht tegen f 8040.
De inlandsche bevolking vraagt nog weinig vergunning
om in 's lands bosschen hout te kappen; de formaliteit zelf
staat haar reeds tegen, en daar zij de door het Gouvernement gevorderde retributie, hoe gering die ook wezen
moge, ongaarne betaalt, behelpt zij zich liever met materialen (bamboe enz.) die zij geheel kosteloos verzamelen
kan. In 1876 werd voor uitgereikte vergunningen slechts
een bedrag van f 1906 in 's lands kas ontvangen. Van het
haar toegekende r e g t , om in de bosschen zonder betaling
brandhout te verzamelen, maakt de inlandsche bevolking een
ruim gebruik, vooral in die streken waar zij liet brandhout
met voordeel van de hand kan zetten.
Jn de prijzen van hetdjatihout viel in 1876 voortdurend
eenige daling op te merken. Te Batavia was de markt overvoerd met hout van inferieure qualiteit, waarvoor niet altijd
koopers werden gevonden en dat op de veilingen slechts 20 a
30 pet. boven het gouvernementstarief opbragt. Gaaf hout

van gewenschte afmetingen was daarentegen op die hoofd*
plaats slechts in beperkte hoeveelheid aanwezig, doch daarvoor werd toch niet meer dan circa 100 pet. boven het tarief betaald. Enkele ladingen djatihont werden zeilende verkocht
tegen 50 h 60 pet. boven het tarief, en voetstoots te ontvan(3) De pacht, door deze ondernemers over 1876 verschuldigd,
bedroeg in 't geheel f 461 996.
(4) De contracten betreffende die pereeelen hebben tot dusver
niet altijd voldaan, omdat de ondernemers, aan wie geen termijn
gesteld was om de uitdunningen te voltoojjen, daarmede niet den
gcwenschten voortgang maakten. Voortaan zal daarom in de contracten de tijd worden bepaald binnen welken de arbeid moet afgeloopen zjjn.
(5) B(j Indisch besluit van 1 Mei 1877 n". 36 is weder magtiging verleend tot overdrngt van djatiboomen op dezelfde wjjze, tegen
eene retributie van f 20 166.
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gen; een prijs die lang ii te noemen, wanneer men in aanmerking neemt dat aan vracht van Samarang en Soerabatya naar
Batavia 60 a 60 pot, van den tarienrpriji van bei djatibout betaald wordt. Omtrent de marktprijzen in Midden-en Ooet-Java
zijn geene speciale opgaven ontvangen. De hout voorraad was
er ruim voldoende om indealgemeene behoefte te voorzien.
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Eene in het afgeloopen jaar gehouden aanbesteding voor
de exploitatie van het in vroegere jaren doodgekapte gedeelte van hei boscbperceel Gadeh-Brodak in Ronilong,
dat men ook ree Is in 1872 en 1873 (zie de verslagen over

die jaren, blads. 237 en 206) in veiling trachtte te urengen,
mislukte bij gemis aan inschrijvers.

Hetzelfde gebeurde

met twee andere uitbestedingen, waarvan de eene betrof

De uitvoer van djatihout uit Java was weder 168? ger i n g ; er werden namelijk — de voor gouverneinents rekening naar Nederland overgebragte 100 M ' , waarvan in bet

een perceel in J a p a r a ,

vorig verslag is melding gemaakt (daargelaten!— slechte

perceel in Bezoekt, waaruit brandhout te verkrijgen was.

32 M* naar Nederland en 317 M' naar de Kokos-eilanden
uitgevoerd. De proef, met de bedoelde 100 M 3 genomen,
heeft, weinig stellige uitkomsten opgeleverd. Intusschen
is liet mogelijk dat zij blijken zal niet zonder nut geweest
te zijn, daar de ondernemer, die het hout voor deze proef
leverde, sedert pogingen is gaan aanwenden om hier te
lande debiet te vinden voor het Javasehe djatihout.
Naarmate de bestaande lioutcontracten ten einde loopen ,
waaronder ook die waarbij levering van het gekapte hout aan
den hinde bedongen is, worden nieuwe boschperceelen, en
bij voorkeur die welke aan de uitgekapte, pereeelen g r e n zen, in veiling g e b r a g t , thans echter steeds m e t het beding
dat de ondernemers de vrije beschikking over liet te verkrijgen
hout zullen hebben, zoodat alle departementen, behalve
dat van marine, hetwelk nog steeds voorzien wordt door
de speciaal daarvoor in het leven geroepen onderneming
Parengan (Bernbang), het voor den bouw van de verschillende landswerken benoodigde hout voortaan bij particulieren zullen dienen in te koopen.
In 1876 kwamen , blijkens de aangehaalde bijlage W W , in
exploitatie de boschperceelen Panawangan , Lodojo , Brondiong en Djedong. Het eerste , gelegen in de residentie Samarang, trad in de plaats van het perceel Tjan liroeboe, waarvan
de pacht afgeloopen was (zie bijlage XX van het vorig
verslag); het tweede, in de residentie Ke liri g e l e g e n , is
te beschouwen als eene voortzetting van de beëindigde
bosch-ezploitatie Blitar; terwijl de beide laatstgenoemde
boschperceelen, gelegen In de residentie Soerabaija, de
plaats innamen van de mede in dat gewest gelegen (uitgekapte) pereeelen Bloeloek en Tangkap-Orong-Orong.

Buffels.

G E W E S T E N.

dat klein timmerhout

Tot het houden van eene her-aanbesteding voor de exploitatie der genoemde boachperoeelen werd niet overgegaan.
Hij het einde van 1876 ontbraken aan het kader ambtenaren voor liet boachwezen nog twee houtvesters 3de
klasse, terwijl één houtvester 2de en één 3de klasse op
dat oogenlilik zich met verlof in Nederland bevonden. Het
t e k o r t aan adsp'irant-heutvesters was bij liet einde van het

jaar aangevuld. Onder de ambtenaren van dezen rang

bevond Zich echter niemand die lang genoeg in dienst was
om tot houtvester 3de klasse benoemd en met het beheer
over een of ander boaohdistrict belast te kunnen worden.
Sedert 1 November 1876 zijn weder 2 jongelingen, na
hier te lande met nog 7 andere aan een vergelijkend
examen te zijn onderworpen , naar Duitschland gezinden

om op 's Gouvernement! kosten voor de boschcultuur te
worden opgeleid. Het aantal der aldaar voor gouvernementsrekening in opleiding zijnde kweekelingen klom dientengevolge tot 6 (1). Een van dit 6tal heeft in het tweede
semester van 1877 zijn driejarigen leertijd (2) v o l l r a g t e n
wordt nu ter beschikking van den Gouverneur-Generaal
gesteld. Daarentegen is een nieuwe eandidaat (een van
degenen die in 1876 aan het straks bedoeld vergelijkend
examen hadden deelgenomen) bestemd om niet 1 November aanstaande den cursus aan te vangen.
c.

Veeteelt.

De hieronder volgende staat bevat eene statistiek van
den veestapel en van de voertuigen voor personen- en
goederenvervoer op Java en Madura over liet jaar 1875.
Eene latere is m g niet ontvangen.

Runderen.

Paarden.

Voert uigen
bestemd voor het vervoer:
van personen.

Batavia
Preanger regentschappen .

.

.

Tagal

Soera baija
Pasoeroean
Be/.oeki

Soerakarta

Totaal . .
Volgens het vorig verslag waren
deze cijfers in 1874
. . . .

voor de

plaatselijke beboette bad kunnen laveren, de andere een

van goederen.

2 680 767

1314
7 950
4193
5 493
1767
1200
2 712
50 816
1287
119 942
179 989
148 592
132 793
139 872
58 381
54 238
98 276
112 616
78 308
88 715
109 928
36 800
.247 718
1 682 900

6 515
2(5 283
8 865
86 769
39 014
13 154
5 057
13 779
10 585
54 679
40 146
63 894
34 196
41 122
23 780
10 135
9 273
12 596
6 743
27 228
36 385
24 868
20 428
615 494

13 080

9:2
7 755
23 2
1984
2 353
3 365
1 813
3 400
5 483
1 141
6 759
6 539
9 149
3 640
469
182
1277
162
7 457
2 960
570
3 591
•Z 183
75 466

2 768 075

1 653 526

631510

15 084

85 476

127 471
241 489
101 177
203 279
186 342
126 970
63 001
171 582
129 812
216 2H8
173 770
54 729
10 518
22 299
14 564
121 424
84 075
52 368
65 971
144 393
161 714
160 374
47 177

(1) In 't vorig verslag (bladz. 194) werden 6 kweekelingen opgegeven als reeds aanwezig wéir November 1876, maar hieronder
was er 1 die zich voor eigen rekening bekwaamde. Van de 5 andere
(gonvernements-) kweekelingen vroeg en verkreeg 1 om gezondheidsredenen z\jn ontslag nog vóór den aanvang van den cursus
1876/77. In verband hiermede werden in het najaar van 1876 hier

243
2 709
92
578
440
1 120
217
618
555
453
1 275
1016
557
365
15
160
215
207
303
425
130
949
432

te lande 2 nieuwe kweekelingen aangenomen, in plaats van 1 , zooals, blijkens 't vorig verslag, aanvankelijk het voornemen was.
(2) De leertijd «as vroeger op 27; jaar bepaald (Vj jaar bjj den
actieven dienst en 2 jaar voor de akadeiuischc studiën). In den
aanvang van 1877 is echter besloten de akadeniische opleiding
voortaan zes maanden langer te doen duren.
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De iongste berlgten omtrent den veestapel zijn nagenoeg
gelijUIuileml met 'lic, in bet vorig verslag vermeM. Betrekkelijk gunstig Is de toestand alleen In < 1 ï«* streken,
«raar de bevolking, bij uitoondering, eenige sorg aan haar
vee wijdt, soo als in den Oosthoek van Java en op Madura , of waar weidegronden in overvloed gevonden worden ,
zoo all in lianjcenias. In het vorig verslag werd vermeld,

da< gebrek aan weidegrond voornamelijk bestond In Uheril MUI . Pekalongan, Bamarang en Kadee, doch hetzelfde
is In groote mate bet geval in .lapara, Rembang en
Zni 1-Bagelen.
De bande] in vee waa op sommige plaateen /.eer levend i g , vooral op de bekende paaaan te Limpoeng (Pekalongan) en Kliwoen (Japara), en ook weder in Oheribon,
waar iiij de suikerfabrieken zulk een.' zware arbeid van de
Duffelfl gevorderd wordt, dat vele beesten sterven en steeds

nieuwe aam oer noodig is.
Van de reed» in vorige verslagen vermelde veefokkerij
en paardenstoeterjj, door een paar Europeanen in de Preanger regentschappen opgerigt, werden geene andere berigten ontvangen , dan dat aldaar thans een duizendtal
runderen gevonden worden. Door een anderen Europeaan ,

te Tjikadjang in hetzelfde gewest, cijn gronden aangevraagd voor de oprigting eener tweede onderneming van
dien aar!.

Voor «Ie aanmoediging van de paarden- en veeteelt in
Indie werden tot dusver jaarlijks f 5 0 0 0 bij de begrooting
uitgetrokken, en dat liedrag werd uitgekeerd aan deBuitenzorgsche weJloopsocieteit, die daarmede premien voor
de wedrennen bekostigde. Op aansporing der Indische
Regering is echter in het afgeloopen jaar van genoemd
bedrag een gedeelte (f 1000) besteel voor premien bij de
in Junij 1876 te Buitenzorg gehouden tentoonstelling van
vee . enz. Zeer onlangs zijn uit Indie voorstellen ontvangen
om de bij de begrooting uitgetrokken som te verhoogen.
Dit voorstel was een gevolg van de naauwgezette overweging der v r a a g . — nagenoeg gelijktijdig bij de Indische
Regering aanhangig gemaakt door een adres van het
tweede land bouwcongres te Djokjokarta en door bet in 't
vorig verslag, bhidz. 196, bedoelde schrijven van den toenmaligen Minister van Koloniën, — of niet van gouvernementeweaje iets meer k<>n worden gedaan voor de aanmoediging van de paarden- en veeteelt. Aan het Indisch
Bestuur is het raadzaam voorgekomen oin goede dekhengsten en stieren te stationeeren op zoodanige plaatsen waar
vertrouwd m a g worden «lat daarvan nut zal worden getrokken , en om ze ook als prijden op veetentoonstellingen
te schenken. Ree Is dadelijk heeft de Gouverneur-Generaal , bij een besluit dd. 28 Mei j L , bepaald dat van de
paarden , die laatstelijk op Soemba voor het leger waren
aangekocht (verg. bladx. 4 6 ) , een tiental der beste en
deugdzaamste zouden worden afgezonderd om als dekhengsten op Java te dienen. Bij datzelfde besluit is aan de
betrokken directeuren opgedragen om te onderzoeken, of
op Java behoorlijk de hand werd gehouden aan het bij de
publicatie van 22 Februarij 1828 (Indisch Staatsblad n°. 6)'
uitgevaardigd verbod op het slagten van witte buffels en
van wijfjes buffels die nog tot voortteeling geschikt zijn,
en om hunne beschouwingen te doen kennen nopens het
denkbeeld om ook het gebruiken van hoogst zwangere
merries of van te jonge paarden en runderen voor het
dragen of trekken, van vrachten , en het te zwaar belasten
van die beesten , aan te merken als mishandeling in den
geest der politie-strafreglementen (Indisch Staatsblad 1872
n M . llOen 111). De procureur-generaal is tevensuitgenoodigd
om aan de strafbepalingen tegen mishandeling van paarden en vee, in die reglementen vervat, eene gestrenge
toepassing te verzekeren.

§ 2.
1°.

Buiteubezittingen.

Gouvernement van Sumatra's Westkust.

Rijst en tweede gewassen. Even als in vorige jaren werd
de rijstcultuur ook in 1876 bijna uitsluitend gedreven op
sawahs; slechts daar, waar zich geene gelegenheid aanbiedt tot het aanleggen van waterleidingen, worden drooge
velden gebezigd. De wijze van bewerking in beide gevallen is over 't geheel nog voor veel verbetering vatbaar;
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de gronden

worden enkel omgespit

met den patjol en

op sommige plaatsen slechts omwoeld door karbouwen,
De vasthoudendheid der bevolking aan de oude wijze van
bewerking b&rar velden en de Onverschilligheid der hoofden zijn oorzaak, dat de pogingen des bestuurs tot verbetering der oultuurwijze nog weinig- ingang vinden (1).
Bemesting is wegens de groote vruchtbaarheid van den
bodem zelden noodig en geschiedt alleen op schrale gronden. Noemenswaardige ontginningen hadden in 1876 alleen
plaats in de Zuidehjke afdeeling van Padang.
Voat zaadpadi worden in den regel de beste soorten

en fraaiste halmen gebezigd. Misgewaa deed zich alleen
voor in enkele streken iler XIII en IX Ivotta's (residentie

Padangsche Bovenlanden), ten gevolge van overmatige
droogte, waardoor in 't algemeen in genoemde residentie
aan het gewas nadeel werd gedaan. In de Zuidelijke afdeeling van Padang rigtte eene zware overstrooming belangrijke schade aan in de sawahvelden. Overal elders
in dit gouvernement was de weersgesteldheid vrij gunstig
voor de rijstcultuur en de oogst was bevredigend te noemen.
Opgaven omtrent het cijfer van den oogst zijn niet met
voldoende juistheid te bekomen. De hoeveelheden rijst of
padi, die van elders werden ingevoerd of die uitgevoerd
werden naar plaatsen buiten dit gewest, waren van weinig
beteekenis (2).
In den handel bedroegen de prijzen per pikol in het
afgeloopen j a a r :
Padi.
residentie Padangsche Bovenlanden
f2,44 a f 3 , 1 0

f4,87af

5,69

afdeeling Padang en Ommelanden
3,00 » 3,30

7,50 »

8,50

5,59»

8,54»

Zuidelijke
Padang

afdeeling

afdeeling Priaman

van
2,59 •

.

Rijst.

.

.

3,93

4,50 » 5,54

afdeeling Aijer Bangiesen
Rau

3,29»»

residentie Tapanoeli

2,50 » 6,00

.

.

5

3,79 •

7,43 ■» 8,02
7,66 »

8,32

5,50»

11,00

Als tweede gewassen worden geteeld (doorgaans alleen
op ladaugs, daar de sawahs na den rijstoogst meestal
braak blijven tot weer met een volgenden rijstaanplant
wordt begonnen): djagong, obi, k a t j a n g , t a b a k , suikerriet, enz., en nabij de hoofdplaatsen, in koele streken,
ook aardappelen, kool, boontjes, uijen en andere groenten.
Klappers.
De in dit gewest zoo belangrijke klappercultuur bleef zich steeds uitbreiden. Cijfers omtrent het
aantal boomen , dan wel omtrent de productie of den inen uitvoer van noten en olie zijn niet vermeld gevonden.
De productie per boom wisselt af tusschen 50 en 100 noten.
In 1876 kreeg het Gouvernement weder de vrije beschikking over eenige indertijd aan inlandsehe hoofden in
vruchtgebruik afgestane klapperbosschen , op eilanden _behoorende tot de afdeeling Singkel. Deze bosschen werden
voor 1877, tegelijk met de vroeger vrijgevallene, verpacht,
doch de pachtsom was zeer l u t t e l , namelijk f 6 0 , en dus
nog veel minder dan het vorige jaar alleen voor de laatstbedoelde bosschen geboden was.
Kofflj. Zoo als in 't vorig verslag, bladx. 196, werd
vermeld, was in 't laatst van 1875 de ambtenaar D. PLES
(thans hoofdinspecteur voor de koffijcultuur) naar Sumatra's
Westkust in commissie gezonden, ten einde aldaar een
plaatselijk onderzoek in te stellen met betrekking tot de
koffijcultuur, en na te gaan welke maatregelen tot verbetering daarvan zouden moeten genomen worden. Het
was der Indische Regering namelijk gebleken dat onder de
Europesche ambtenaren in dit gouvernement, bij gemis van
(1) Over de voorgenomen verspreiding speciaal op Suraatra van
eene bandleiding betreffende de rijstcultuur (geschreven in voor den
Smaatman verstaanbaar Maleisch) zie men bladz. 189 noot.
(2) Eene statistiek der rjjst-uitvoeren te Padang over 1858—1876
wordt aangetroffen in een door de kamer van koophandel en nijverheid aldaar zamengesteld overzigt van den handel te dier plaatse,
hierachter afgedrukt als bijlage CCC.
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bepaalde voorschriften, omtrent de bedoelde cultuur 'ie
grootste onzekerheid bestond en doot lic" de maastuiteen-

lieer PLU iugestel l plaatselijk onderzoek en naar aanlei*
ding van het daaromtrent van hem ontvangen verslag,

loopende inzigten

voorzien dom- bet besluit van den Gouvem'iir-(leneraal
dd. 2 Februari) 1877 n°. :!(i (2).
Bij dit besluit zijn onder andere de volgende voorschriften

gevolgd werden, zoodat alleszins het

vermoeden gewettigd wia dat daarin de oorzaken moesten
worden gezocht van den achteruitgang zoowel van de teelt
zelve nis van de productie.
Alvorens de maatregelen mede te deelen waartoe de
uitslag van liet bedoelde speciale onderzoek de Indische
Begering heeft geleid, seliijnt het niet overbodig enkele
historisclie aanteekeuingen te doen voorafgaan.
De kof&jcultuur ter Sumatra's Westkust, welke in het

begin dezer eeuw no^r boogst onbelangrijk was (ten jare
1800 werden sleelits 8000 pikols van Padang uitgevoerd),
verkreeg eerst na liet herstel van het Nederlandscli gezag
in 181!) eenige lieteekenis. In 1820 werden 17 000 pikols
uitgevoerd. Cultuur, bereiding en verkoop waren volkomen
vrijgelaten; alleen werd een re<rt van f 2 per pikol geheven
wanneer de lcofflj met Nederlandsehe schepen naar Nederland
werd uitgevoerd, en f 4 per pikol bij uitvoer met-vreemde
schepen of naar andere dan Nederlandsehe havens. De uitvoer nam gestadig toe ; zij bedroeg in 1820 48 000, en in
1833, ondanks de slechte prijzen, (50 000 pikols. Het product was echterover het algemeen van mindere qualiteit ten
gevolge van de weinige zorg aan de cultuur en de bereiding besteed. Toen in 1833 de Commissaris-Generaal VAN
DEN BOSCH Sumatra's Westkust bezocht, vestigde hij zijne
bijzondere aandacht op de koffijcultuur, waarvan hij de
grootste verwachtingen koesterde. Bij het bekende » plakkaat
P a n d j a n g " werd dan ook aan de bevolking der Padangsche
Bovenlanden het verlangen kenbaar g e m a a k t , dat zij groote
uitbreiding zou j^even aan de koffij- en pepercultuur, w a a r over het Gouvernement door zijne ambtenaren zou doen
waken (1). Tevens werd te Padang Pandjang en te Paijakombo
aan de bevolking gelegenheid gegeven om hare koffij aan
het Gouvernement te verkoopen tegen een zoogenaamden
beschermprijs van 900 tot 1100 duiten per pikol, van welke
gelegenheid echter slechts spaarzaam door haar werd g e bruik gemaakt. In de volgende jaren werden door het
bestuur tal van maatregelen genomen, aanvankelijk slechts
om den koffij-inkoop te bevorderen en de bevolking aan
te moedigen tot den aanplant, later echter ook met het
doel om op de cultuur en op de bereiding meer regtstreeks
invloed en toezigt uit te oefenen. Ondanks al deze m a a t regelen viel echter in de productie eer vermindering dan
vooruitgang te bespeuren, waartoe ook dein de jaren 1833
tot en met 1837 jreheerscht hebbende onlusten , de inferieure
qualiteit der koffij, de hooge uitvoerregten en de lage marktprijzen het hunne bijdroegen. Van 100 000 pikols in 1843,
daalde de uitvoer tot 75 000, 82 000, 67 000 en 58 000 in
de vier volgende jaren. Deze weinig bevredigende uitkomsten
gaven in 1847 den toenmaligen gouverneur van Sumatra's
Westkust (den generaal-majoor MICHIELS) aanleiding om
den 20sten September een plakkaat uit te vaardigen , waarbij
de koffij levering verpligtend werd gesteld, welk plakkaat
den Uden October van hetzelfde jaar gevolgd werd door
een reglement op den inkoop van het koffijproduct, dat
echter tevens bepalingen bevatte betredende de c u l t u u r ,
den afvoer, enz. In deze regeling werd door de Indische
Regering, blijkens een besluit van 11 Januarij 1848, voorloopig berust, in afwachting van de definitieve beslissing,
door den Gouverneur-Genera.il te nemen bij zijn voorgenomen bezoek ter Sumatra's Westkust. Van dit bezoek is
echter niets gekomen, en de regeling van den generaal
MICHIELS werd, zoo als zij was, in werking gelaten, totdat
in 1864, bij ordonnancie van 20 Januarij (Indisch Staatsblad
n°. 8), in wettig verbindenden vorm werd afgekondigd, dat
alle koffij aan het Gouvernement moest worden geleverd.
Ten opzigte van de cultuur zelve werden echter door de
Indische Regering nimmer voorschriften gegeven waarin de
ambtenaren op Sumatra een behoorlijken leiddraad konden
vinden. In deze leemte is n u , tengevolge van het door den

gegeven:
a. Het aantal bij te planten koffijboomen wordt j a a r lijks in overleg met de volkshoofden vastgesteld! en daarbij
wordt liet cijfer van 60 hoornen per planter zooveel mogelijk

tot grondslag genomen. De regeling van ds indivi [ueele
bijplanting wordt aan het soekoebestuur overgelaten.

h. De aanwijzing der voor bij plantin gen te bestemmen
woeste gronden geschiedt na raadpleging der volkshoofden.
e. De afstand , waarop de aan te leggen koffi jtuinen van
de woningen der planters verwijderd zullen kunnen zijn,
wordt bepaald in overleg met de betrokken volkshoofden.
De ambtenaren leiden het zooveel doenlijk daarheen, dat
de afstand van 6 palen niet worde overschreden.
d. Het bestuur laat zich niet regtstreeks in met de
wijze waarop de koffijaanplantingen worden aangelegd en
onderhouden, doch bepaalt zich tot het geven van doelmatige wenken aan hoofden en bevolking, te ontleenen
eensdeels aan de handleiding voor de gouvernements koffijc u l t u u r , in 1873 uitgegeven door de Nederlandsch Indische
Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, anderdeels aan
hetgeen de ervaring geleerd heeft of nog leeren zal.
e. Als leiddraad, door de ervaring aanbevolen, wordt
het volgende aangenomen:
1°. bijplanting heeft zooveel mogelijk plaats voor elke
soekoe of voor elke negorij in afzonderlijke tuinen;
2°. het zamentrekken van eenige negorijen , met andere
woorden, het aanleggen van groote gemeenschappelijke
tuinen wordt zooveel mogelijk vermeden;
3°. bij nieu'w aan te leggen tuinen worden geen schaduwboomen g e p l a n t , en waar bosch vocrkomt, wordt het
hout achtereenvolgens geveld, al naar gelang de ontwikkeling der aanplantingen het noodig doet zijn, terwijl als
windbrekers enkele hoornen behouden worden;
4°. alleen deugdzame bibiet ter hoogte van ongeveer
één voet wordt gebezigd;
5°. de koffij wordt met tusschenruimten van 6 voet geplant in rijen die 12 voet van elkander staan; tusschen
de rijen mogen éénjarige gewassen als padi, kladi en
tabak geplant worden, echter geen pisangboomen.
f.
Alle proefnemingen op eigen gezag der a m b t e naren, ook met het toppen en op stomp kappen der
koffijboomen, zijn verboden.
ff. De bevolking kan hare koffij overal bij het naastbij^elegen pakhuis inleveren, ook al ligt dit in eene andere afdeeling.
h. De besturende ambtenaren zijn verpligt, minstens éénmaal in de maand, en zooveel mogelijk op ongezette tijden,
de direct onder hunne controle staande pakhuizen te bezoeken en alles na te gaan wat betrekking heeft op de inlevering,
den afvoer, enz., en daarvan in de boeken te doen blijken.
i. Ten einde tegen te gaan dat in de geregelde tuinen de
takken der koffijboomen worden afgesneden of afgestroopt
(wat de Sumatraan gaarne doet, om de bladeren magtig te
worden, waarvan hij een aftreksel als koffij drinkt), wordt
de bevolking door de ambtenaren en hoofden aangemoedigd
om kampong- en paggerkoffij aan te planten ter verkrijging
van de noodige koffij bladeren voor hare » kopi daoen."
Overigens werd bij het aangehaald besluit een nader
onderzoek a a n h a n g i g . g e m a a k t nopens de wensche!ijkheid
eener verhooging van de koffijprocenten der inlandsche
hoofden die op de cultuur het meest invloed kunnen uitoefenen , en werden van den gouverneur van Sumatra's
Westkust voorstellen gevraagd omtrent: a. de aanwijzing
van streken of plaatsen waar geen woeste gronden aan
particulieren ter beplanting met koffij in erfpacht zouden

(1) In hetzelfde jaar werd, nevens het uitvoerregt, nog eene
territoriale belasting op de koffij gelegd ten bedrage van 20 pet.
<lerl waarde, doch in 1844 werd bepaald dat deze belasting slechts
16 /3 pet. zou bedragen telkens wanneer de marktprijs daalde tot
beneden f 15. Het territoriaal regt werd echter bfj Indisch St:iats(2) Over de intrekking eener verordening van den gouverneur
blad 1853 n°. 45 weder afgeschaft, nadat reeds in 1848 (Indisch
Slaalsblad n°. 30) het uitvoerregt verminderd wa9 op G pet. en 12 pet. van Sumatra's Westkust dd. 18 Februarü 1874, waarbij o. a. straffen
van de waarde, naar gelaag van de nationaliteit en de bestemming
bedreigd waren tegen het verzuimen van cultuurdienaten, zie men
der schepen.
bladz. 23, noot 2.
Btjblad vau de Nederlandsehe Staats-Courant. 1877—1878.
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worden afgestaan (verg-, blads. 100), en fc de oprigting
van nieuwe inkooppakhuizen ten einde aan de bevolking
de inlevering van haar koffljproduot te vergemakkelijken.
Aangaande de uitkomsten der kollijcultuur over liet

Veiling
gehouden

Soort

Hoeveel-

der

heid

in:

koflij.

in pikols.

afgeloopen jaar la het volgende te meloen.
Had in de drie voorafgegane jaren 1873 t/m 1875 de
Inkoop achtereenvolgens bedragen 1 0 ^ 5 0 5 , 131474 en

145 014 pikoU, in 1876 werden Ingeleverd 102 891 pikol*.
De oogst was dus in 1N70 minder dan in de voorafgegane
jaren , waarvoor echter geen bepaalde redenen zijn op te
g e w n . Immers de weersgesteldheid was in 1876 voor de
kollijcultuur over 't algemeen niet ongunstig en ook van
eene ziekte in de kollijplantsoenen , als zich — zoo als
straks zal blijken — in 1877 voordeed , waren toen nog
geene merkbare sporen waargenomen. Echter werden in
de Zuidelijke afdeeling van Padang in het begin van 1870
omstreeks 17 000 koflijbooinen (vruchtdragende en jongt!)
door eene overstrooming vernield , terwijl de bijplanting
in de residentie Tapanoeli belemmering ondervond door
zware regens.
Omtrent de zoo even bedoelde ziekte is het volgende
aan te teekenen.
Toen in den loop van 1875 den directeur van 's lande
plantentuin eenige stukken werden in handen gesteld,
iM'treil'ende eene op Ceylon heerschende ziekte in de koflijbladeren , kon hij berigten dat in onze bezittingen van
dergelijke ziekte niets te bespeuren was. In Januarij jl.
scheen echter , op grond der bevinding van eenige ten onderzoek ontvangen koffij bladeren uit de afdeeling L Kotta's
(Paijakombo), aan te nemen dat het kwaad zich naar de
Padangsche Bovenlanden had overgeplant. Ofschoon later
ontvangen bladeren uit dezelfde afdeeling niet aangetast
bleken te zijn, achtte de Indische Regering liet niet
ondienstig om tijdig de noodige maatregelen te nemen oin
de ziekte te bestrijden. U e ' gouverneur van Sumatra's
Westkust kreeg daarom in last (bij telegram van 16 Februarij) om , wanneer de ziekte zich werkeKjk mogt vertoonen en nog niet over zeer aanzienlijke aanplantingen
mogt verspreid zijn , alle aangetaste hoornen te doen uitroeijen en in hun geheel zeer zorgvuldig te doen verbranden.
Uit de sedert van den gouverneur ontvangen berigten is
vernomen dat inderdaad in de afdeelingen L Kotta's en
Agam der Padangsche Bovenlanden vele koffijbooinen
waren aangetast door eene ziekte, die hier vroeger wel
eens meer was voorgekomen , maar dat de kwaal slechts
van voorbijgaanden aard scheen te zijn , daar de aangetaste
hoornen betrekkelijk spoedig weder herstelden. Bijzondere
omstandigheden , die het ontstaan der ziekte hadden vergezeld of bevorderd, waren niet op te geven. In den
aanvang van Mei jl. was in de genoemde afleelingen
weinig meer van deze bladziekte te bespeuren; daarentegen vertoonde zij zich in een paar districten der afdeeling XIII en IX Kotta's in dezelfde residentie (1).
Daar de ondervinding op Ceylon had geleerd dat goed
onderhouden boomen 't minst van de ziekte hebben te lijden ,
is de aandacht der plaatselijke ambtenaren gevestigd geworden op de wenschelijkheid om zoowel de zieke als de
niet aangetaste plantsoenen goed te laten bewerken.
Of dit invloed heeft, zal eerst later kunnen blijken. IntllHWfhfln schijnt de invloed der ziekte op den oogst onbeduidend te zijn geweest; immers volgens de jongste
berigten wordt de koffijproductie in het gouvernement van
Sumatra's Westkust over 1877 geschat op 105000pikols,
dus op een hooger bedrag dan in de voorgaande jaren
verkregen is.
De verkoop van het product op de drieinaandelijksche
veilingen te Padang (2) bragt in 1875 en 1876 en in het
eerste semester van 1877 de volgende sommen o p :

(1) Volgens den resident der Tadangsche Bovenlanden, die eenige
der aangetaste tuinen in persoon bezocht, schijnt de ziekte de levenssappen van den boom niet aan te doen. Zelfs sterk aangetaste boomen
droegen nieuwe bladeren en bloesems, en de vruchten van boomen
die hun bladeren geheel verloren hadden, zagen er o v e r ' t algemeen
nog goed uit. Alleen van zulke takken, wier uiteinden waren verdord , kwamen de vruchten niet te regt.
(2) Eene door de kamer van koophandel en nijverheid te Padang
geleverde statistiek der kolfij-nitvoeren te dier plaatse over 1860—1876
wordt aangetroffen in bijlage CCC.

Gemiddeld
Opbrengst.

per
pikol.

IH7A

1'

December. . .

f

59,09'

2»

2 600

70 090

26,95'

1«

36 800

2 727 320

74,11 •

2«
September. . .

22 000 f 1 3 0 0 060

1

i

»

1'

45 600

3 038 180

66,62'

2«

1800

67170

37,31 •

1«

27 000

1 668 900

61,81'

2*

2 400

75 570

31,48'

D

2'
Te zamen. .

131400 f 8 734 460
6 800
212830

f

138 200 f 8 947 290

f

64,74;

29 400 f 1 564 800 f
1400
34 590
37 800
1 877 370

53,22 *

66,47»
31,29»

18?G.

1«

Maart

2'

September. . .

December . . .

24,70'
49,66 •

2'

400

10 190

25,47'

1«

32800

1631110

49,72»

2«

1200

26 380

21,98'

1»

18 000

1 100 440

61,13'

2'

200

5 400

1'

2'
Te zamen. .

27,00
52,31 4

118 000 f 6 173 720 f
3 200
76 560

23,92'

121 200 f 6 250 280 f

51,57

1S?7.
Maart

!

1

l'

19 400 f1172 590

f

60,44»

2'

800

22410

28,01 •

1'

39 400

2441290

61,96'

2*

600

19 040

31,73'

Op bladz. 82 is reeds gewag gemaakt van de wijziging
die sedert den aanvang van dit jaar is gebragt in de
organisatie van het personeel voor het dagelijksch toezigt
op de cultuur-werkzaamheden in het gouvernement van
Sumatra's W e s t k u s t , welke wijziging voornamelijk ten
doel heeft om inlanders van beter gehalte voor het toezigt te kunnen verkrijgen. Van de te vervullen ambten
zijn er 28 bestemd voor inlanders die met de koffijcultuur
op Java vertrouwd zijn. In afwachting dat geschikte
Javanen voor den dienst op Sumatra kunnen worden verkregen , zijn voorloopig inheemsche Maleijers moeten worden aangesteld.
Tabak. De beste gronden voor de tabakscultuur zijn
gelegen in de Padangsche Bovenlanden , speciaal in de
afdeelingen Batipoe en X Kotta's, Tanah Datar en L Kotta's.
De aanplantingen geschieden meestal in de nabijheid der
woningen of van de kampongs en ook op berghellingen.
De teelt van tabak neemt t o e , vooral in de afdeeling L
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Kotta's; de productie is echter niet toereikond ter voor
ziening in eigen behoefte. De prijzen verschilden van f 30
tot f 00 per pikol.

Museaat/ioteu. Uitgebreide aanplantingen worden aan
getroffen in de afdeelingen Priaman en Painan (Padangsche Benedenlanden), alsmede in de onderafdeellng Manindjoe en de afdeelingen Tanah Datar en L Kotta's (Padang*
sche Bovenlanden). Voor een pikol noten en foelie werd
te Padang respectievelijk f 75 en f 100 betaald. Van eerst
genoemd artikel werden in 1870 2111 pikols, van het
laatstgenoemde 452 pikols uitgevoerd. (In de laatste acht
jaren bewoog zich de uitvoer van noten tu.ssehen 2970 en
1939 pikols , van foelie tussehen 725 en 389 pikols).
Gambier. Van deze cultuur wordt voornamelijk werk
gemaakt in de Padangsche Bovenlanden en in de Zuide
lijke afdeeling van P a d a n g ; de heuvelachtige streken in
de afdeeling L Kotta's zijn gebleken daarvoor de meest
geschikte te zijn. In 1870 werden te Padang 535 pikols
gambier uitgevoerd, voor het grootste gedeelte met be
stemming naar Analaboe. De prijzen wisselden van f 1,25
tot f 2,50 voor de 1000 koekjes.
Kina. De belangstelling der bevolking in deze cultuur
neemt meer en meer toe. De voornaamste kina-aanplan
tingen komen voor in de afdeelingen Agam , XIII en IX
Kotta's en L Kotta's (Padangsche Bovenlanden) en aan
de hellingen van den Merapi, zoomede in Pekanten , Talang
en Siinapil-apil (Tapanoeli). Te Talangen Simapil-apil was
de tuinplant eenigszins kwijnende; na het op stomp kappen
der kwijnende hoornen kregen deze echter weder nieuwe
frissche loten.
Cassia. In de Padangsche Bovenlanden wordt de c u l 
t u u r dezer kaneelsoort op groote schaal gedreven ; g e r e 
gelde aanplantingen vindt men alleen in de onderafdeeling Manindjoe. Overal elders in dit gewest worden de
hoornen aangeplant om en nabij de kampongstussehen kofïïjen muscaatboomen. De prijzen der cassia gingen achteruit:
tegen f 20 ft f 30 per pikol in 1875. bedroegen zij in
1870 gemiddeld f 12. De oogst wordt doorgaans aan
Ohinesche opkoopers verkocht; slechts enkelen brengen
bun product regtstreeks te Padang ter markt. Van daar
werden in 1875'3314 en in 1870 2197 pikols uitgevoerd.
Boude*.
Behalve uitmuntende houtsoorten , waarvan
echter wegens den moegelijken afvoer van de groeiplaatsen
weinig partij kan worden getrokken , leveren de bosschen
verschillende' andere producten van waarde o p , waarin
een zeer levendige handel wordt gedreven , zooals rottan ,
daminar , getah pertja , gom elastiek , was , kamfer , benzóin , enz.
Omtrent de prijzen en de van Padang uitgevoerde hoe
veelheden vindt men niededeelingen in het reeds aange
haalde verslag van de Padangsche kamer van koophandel
en nijverheid.
Veeteelt. De veestapel in de verschillende gedeelten
van dit gewest neemt aanhoudend toe. De zorg, die de
inlander aan het vee besteedt, laat evenwel nog veel te
wenschen over. Tal van karbouwen zwerven zonder het
minste toezigt in de wildernis rond. Voor de veredeling
van het paardenras wordt niet de minste moeite gedaan.
In karbouwen , en nu en dan ook in paarden , werd handel
gedreven met de onafhankelijke grenslanden. Buitenge
wone sterfte onder het vee kwam niet voor. De voor
Sumatra aangewezen gouvernements-veearts had in de
Zuidelijke afdeeling van P a d a n g , toen zich daar eene ziekte
onder het vee vertoonde, te kampen met tegenzin, dien
de bevolking openbaarde tegen bet verstrekken van Europesche medicijnen aan haar vee.
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Aan hot op bladz. 211 genoemde verslag van den heer l'r.Ks
zijn eelitt-r de volgende mededeelingcn ontleend, De 12

peroeelen, die In & Padangsche Benedenlanden door parti*
(•ulieren werden in Ite/.it genomen, zijn meerendeels van
geringe uitgestrektheid. Slechts op een daarvan (liet land
Datar) wordt da koffljcultuur gedreven, tnnar <le teelt
daagt er IOO weinig, dat de bexitter er aan denkt deze
cultuur te laten varen. De overige landjes dienen voot
de teelt van k l a p p e n ! inuscaatnoten en indigo'. Een der
12 peroeelen wordt gezegd door den verkrijger reedt te
zijn verlaten en 1 nog niet in ontginning te zijn genomen
van de 14 peroeelen, in de Padaugsobe Bovenlanden ge
occupeerd, zijn .'1 reeds weder verlaten; van de 11 overige
werden er nog slechts 0 in exploitatie gehragt (5 in de
tfdeeling Tanafa Datar en 1 in de afdeeling XIII en IX
Kotta's). Van deze zijn er 5 hij name genoemd, en wel
de landen Kotta Sani, waarin de Nederlandsche Handel
maatschappij een aandeel heeft, Gadang Reu. vim de
Kotterdanisoh-lndische ('ultuurinaatschappij , en Soerian ,
Sibarassab en Kajoekaleh, respectievelijk in het bezit
van de heeren VAN G I L S , LANÜK en

KRIJGSMAN. (1)

Bij

het eind van 1875 waren op Kotta Sani (2) ongeveer 1000
en op Gadang Beo omstreeks 350 houws niet kollij h e plant. Op Soerian waren in 1870 200 houws in ontginning
g-ehragt, welke uitgestrektheid voor het groot»te gedeelte
reeds sedert eenigen tijd met koflij was beplant: in 1875
had deze onderneming bereids een product afgeworpen van
258 pikols koffij. De landen Sibarassab en Kajoekaleh
zijn mede voor de kofiijcultuur bestemd ; het eerste b e 
slaat eene uitgestrektheid van 320 houws en ie sedert 1874
in exploitatie. Omtrent de 3 perceelen, die in de residentie
Tapanoeli gelegen zijn , is slechts vermeld gevonden: dat
van 1 de exploitatie was g e s t a a k t , tengevolge van het
overlijden des ondernemers, en dat 1 der beide a n d e r e ,
't welk sedert December 1870 in erfpacht wordt bezeten
(verg-, bijlage T j , bestemd ia voor dei: aanplant van koffij.

2°. Benkoelen.
Rijst.
In het belang der verbetering van (Ie rijstcultuur
in Benkoelen , waarvoor reeds een viertal geschikte land
bouwers uit dat gewest in de gelegenheid werden gesteld
om zich in de Padangsche Bovenlanden in den natten rijstbouw te bekwamen (zie vorig verslag bladz. 197), zullen
ook eenige ervaren landbouwers van Bumatra's W e s t k u s t ,
tot het doen der noodige aanwijzingen betreffende het aan
leggen van sawabs , op 's lande kisten voor eenigen tijd
naar Benkoelen overkomen. De bedoelde vier landbouwers
van Benkoelen keerden terug op het tijdstip dat de bevol
king reeds nan de bewerking harer velden bezig w a s ,
zoodat hunne werkzaamheden zich aanvankelijk moesten
bepalen tot een onderzoek naar de gelegenheid om de vel
den voor den volgenden aanplant t e irrigeeren. Intuaacbeo
zijn in de afdeelingen Mokko-Mokko de eerste 18 houws
sawabs en in de afdeeling Manna weder 29 bouwa sawabs
aangelegd. Dooreen paar inlandsche hoofden werden proeven
genomen met de toepassing van het dusgenoeinde systeem
HOLLE. Hier en daar was vooruitgang in de rijstcultuur
te bespeuren. De oogst kon over het algemeen gunstig
beeten ; de rijstprijzen liepen uiteen van f4 tot f 12 per pikol.
Peper. De teelt van dit product heeft i n Benkoelen
thans weinig meer te beduiden. De nieuwe aunplantingen
te Beloema, waarvan in bet vorig verslag sprake w a s ,
mislukten ; toch scheen de bevolking de cultuur niet ge
heel te willen opgeven.
Kq/fij.
Deze cultuur gaat langzaam vooruit. In de
afdeeling Krol werden de oude gouvernementotuinen door
de bevolking op stomp gekapt.
Tabak. De aanplantingen breidden zich uit in de afdeelingeti Kroö en Kauer. De van eerstgeinelde afdeeling

Europescke laiulbouwnijrerlieid.
Omtrent de in vorige
(1) De landen Kotta Sani, Gadang Ileo en Soerian zijn ver
verslagen reeds ljedoelde landbouw-ondernemingen van
moedelijk dezelfde welke reeds door liet Gouvernement in erfpacht
Europeanen in dit gouvernement zijn , buiten de opgaven ■ z(jn toegezegd (verg. bijlage T).
omtrent het aantal dier ondernemingen vermeld op bladz. 99,
(f) Omstreeks medio 1S7') waren hier reeds 3 7 ; millioen koltijboomen aanwezig (op 1 Uetober 1873 beliep het aantal 1866000).
nog weinig bijzonderheden hier te lande bekend geworden.
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naur Palembang uitgevoerde tabak werd verkocht tegen
f 70 ii f 80 per pikol.
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Kina.

De uit 52 boonien bestaande aanplanting OP den

berg Radjabaaaa verkeert in gunatigen toestand, van aan
200tal stekken, op een paar plaatsen uitgeplant (nabijde

Musciitiht'it ■,/; kruidnagelen. De cultuur van muaoaat- kampong Tjanti en in den omtrek van Oedjan), ia ongeveer
noten gaat geheel te niet, <lie der kruidnagelen daaren- de helft opgekomen.
tegen zeer vooruit. In bet afgeloopen jaar werden 900 pUcola
Wilde cardamon (kapoelaga). Alleen in de afdeelingen
kruidnagelen geoogat, tegen 40Ö in 1875. Ook de prijzen
waren hooger: gemiddeld f 75 per pikol tegen f 50 In 1875. Semangka en Sekampong legt de bevolking y.ich op den
Gambier. Behalve in de afileeUng Beloema, waar deze
cultuur legert eenige jaren met goei gevolg wordt gedreven, treft men ook in het diatriot Pino (afdeeling Manna)
gambier-eanplantingen aan , die erenaam goede uitkomsten
opleveren.

Iiosscheu. TeTaba Penandjoeng (Ommelanden van Benkoelen) verkreeg man vaneene kleine hoeveelheid zaad van
den euoalyptua globulus (zie over deze boomsoort bladz.
123), nadat verscheidene pas ontkiemde plantjes door wormen vernield waren, 13 goed groeijendo planten , die in de
plantkuilen overgebragt werden. I)e djatiboom tiert welig

ter hoofdplaati en plant zich voort.

3°. Lampongsche districten.
Rijst. Slechts in de afdaelingen Telok Betong en IV
Marga'a worden (langa de Lampongbaai) lawaha aangetroffen, en ook nog eenige1 in de afdeeling Semangka, die
echter niet met den ploeg bewerkt, maar door karbouwen
getreden worden. Overigens wordt de rijst op ladangs
verbouwd. De oogst was bevredigend en bedroeg in de
afdeelingen Sekampong, Toelang Bawang , IV Marga'sen
Telok Betong respectievelijk 24 000, 82 500, 17 400
en 170 000 jiikols. Van de afdeelingen Semangka en
Sepoetih werden geen opgaven ontvangen. De rijstprijzen
bedroegen in de binnenlanden van f 6 tot f 10 en ter hoofdplaats van f 9 tot f 10 per pikol.
Tabak. Deze cultuur wordt op kleine schaal gedreven:
alleen in de afdeeling Telok Betong is de aanplant van
eenige beteekenis; de oogst aldaar beliep 404 pikols.
Klappers. De teelt van klapperboomen neemt in dit gewest
toe. In de Masoedji-streek en aan de monding der Toelang
Bawangrivier worden vrij belangrijke aanplantingen aangetroffen. Ook ia dit het geval op de omliggende eilanden
en langs de kust aan de Lampongbaai. Voor de 100 noten
werd f 2.50 a f 3 betaald.
Peper. De oogst bedroeg in de afdeelingen Semangka,
Telok Betong en Sekampong 1530, 2072 en 3083 pikols.
Van de IV Marga'a werden geen berigten ontvangen. In
Sepoetih , waar de bevolking in de laatste twee jaren van den
peperaan plant meer werk was gaan maken , oogstte men nog
slechts 27 pikols , omdat de meeste ranken nog niet vruchtdragend waren. Ook in de afdeeling Toelang Bawang is de
bevolking eerst onlanga begonnen peper te planten. Het
product wordt door Chinezen , Boeginezen en Palembangers
op de groeiplaatsen opgekocht tegen f 12 iï f 18per pikol,
en te Batavia tegen f 25 a f 30 door hen van de band
gezet.
Koffij. Deze cultuur gaat eenigszins vooruit, maar slaagt
niet overal even goed. In de afdeeling Sepoetih is een groot
deel der aanplantingen gestorven. De opgaven omtrent de
productie in 1876 verschillen aanzienlijk met die van de
twee voorafgegane jaren, toen een paar afdeelingen niet
medegerekend schijnen te zijn geworden. De oogst van 1876
wordt gezegd te nebben bedragen in de afdeeling Sepoetih
222, in de IV Marga'a 1305, in Telok Betcng 1171, Sekampong 340 en Semangka ruim 247 pikols. Van Toelang
Bawang en Boemi Agong (in 1873 tot ééne afdeeling vereenigd) is ook thans de productie niet opgegeven. De koffij
is over het algemeen van inferieure qualiteit. De oorzaak
ligt in de weinige zorg die aan de cultuur besteed wordt en
in de omstandigheid dat de vruchten onrijp geplukt worden.
De prijzen verschilden van f 25 tot f 30 per pikol.

aanplant van cardnmon toe. De uitvoer bedroeg in de
eerstgenoemde afdeeling 41 , in de laatste! 2480 pikols.

Jioschproducteii. Deze worden door het gansche gewest
ingezameld ; vooral de verkoop van daminar , rottan , getah
pertja, enz. levert aan de bevolking, welke deze voortbrengselen langa de rivieren afvoert, een voornaam middel
van bestaan.
4°.

Palembang.

Hijst. De oogst was gunstig, behalve in de ouderafdeeling Ainpat Lawang en in het rijk Djambi, alwaar
bet gewas grootendeels mislukte tengevolge van den
hoogen waterstand. In de behoeften dier streken werd
voorzien , wat Ainpat Lawang betreft, door aanvoer uit
Benkoelen , en wat Djambi aangaat, deels door het Europeeseh bestuur, dat 120 pikols rijst derwaarts zond om
tegen matige betaling aan de bevolking te worden verstrekt, deels door Palembangsche handelaren. In de overige
gedeelten dezer residentie was de voorraad meer dan voldoende ; 15 730 pikols rijst en 2785 pikols padi werden
van daar uitgevoerd. De prijzen toonden eene opmerkelijke
vastheid, behalve in de straks genoemde streken , waar
de rijst met f 20 h f 25 per pikol moest betaald worden.
Wat de cultuurwijze betreft, daarin is eenige verbetering
waar te nemen, vooral in de afdeelingen Lamatang Oeloe,
Pasoemah en Kommering Oeloe en in de landschappen
Makakau , Blalau , Banan en Lebong, waar, dank zij de
bemoeijenis der hoofden, de bevolking de sawahs beter
begint te bewerken.
Koffij. Hoewel deze cultuur belangrijk toeneemt, staat
zij nog lang niet in verhouding tot de uitgestrektheid
van het daarvoor geschikte terrein , 'tgeen voornamelijk
aan de schaarschheid der bevolking is te wijten. Geregelde
tuinen worden hier en daar aangetroffen, fn de afdeelingen
Lematang-Oeloe en Pasoemah is de prijs der koffij f 3
hcoger dan elders (1). (Hoeveel de prijzen bedroegen, is
iaet vermeld gevonden.) Het streven der ambtenaren om,
door aanwijzing en leiding, verbetering in aanplant en
bereiding tot stand te brengen , had reeds eene goede uitwerking voor zooveel de behandeling van het product betreft. De uitvoer, in 1874 en 1875 achtereenvolgens 10712
en 13 000 pikols, steeg in 1876 tot 21 103 pikols, welke
hoeveelheid, op een lOOOtal pikols na, geheel naar Batavia
werd verscheept.
Katoen. De handel in dit product, dat langs de oevers
van de Ogan-, Kommering-, Lematang- en Rawas-riviereu
wordt verbouwd, was niet minder ljelangrijk dan vroeger.
IN'aar verschillende plaatsen in den Archipel werden 44078
pikols ongezuiverde en 244 pikols gezuiverde kapas uitgevoerd , ter waarde van f 5 h f 13 per pikol. Boomwol
(kapok) wordt in groote hoeveelheden aan de oevers van
de Moeai en Lematang aangeplant en levert mede goede
winsten op.
Gambier. Behalve in de onderafdeelingen Ampat-Lawang
en Rawas, waar eenige aanzienlijke aanplantingen bestaan,
wordt deze cultuur in de geheele residentie op kleine schaal
gedreven. De gambier, van de genoemde plaatsen afkomstig , is van zeer goede qualiteit en zeer gezocht.
Tabak. Alleen in de Redjang-, Sindang- en Ranaudistricten is de tabaksteelt gewild; het product aldaar
onderscheidt zich van dat der andere afdeelingen door zeer
(1) Verg. ook hetgeen omtrent den kofflj-oogst in de Pasoeinahlandcn gezegd is op bladz. 17.
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In de afdeelingen

Moesi-llir en

Serdnng telde men er l ó , waarvan 0 in werking getreden
in 1876. Bovendien waren voor 'A perceelen aanvragen ingekomen (3),

Ilirun-Ban-

Bij die ondernemingen waren in dienst 55 administrateur! en 122 geëmpknjeerden. Opgaven omtrent het aantal

joeassin lijn uitgebreide aanplantingen; deze cultuur is
gemakkelijk en zeer winstgevend.

werklieden (4) op de ondernemingen gevestigd, zijn niet
ontvangen; evenmin omtrent de uitgestrektheid der aan-

Veeteelt. De veestapel neemt langzamerhand toe door
aanvoer en aanfokking. Op de hoofdplaats heerschte g e d n n o d e korten tijd groote sterfte onder de varkens en in
de Kommering-Ilir onder de karbouwen. Tijdige maatregelen beperkten de ziekten tot engen kring. \ u de voornaamste wegen in deze residentie! voor het vervoer per as
geschikt zijn gemaakt, zal er ook meer dan tot dusver
van paarden zijn gehruik te maken. Reedt is het aantal paarden aanzienlijk vermeerderd; het Gouvernement moedigde
de zaak aan door aan een Arahier, die lick met den aanvoer

plantingen of de verkregen productie. Alleen wordt berigt
dat de tabaksoogst van 1876, tengevolge van regens en
van overstroomingen, vooral in het Langkatsche, niet
zooveel bad opgeleverd als men verwachtte (5). Aangaande
de productie van muscaatnoten, met welker aanplant indertijd op de ondernemingen mede is begonnen, is ditmaal weinig vernomen. Uit berigten , in den loop van 1876
van den resident ontvangen, blijkt echter dat zich eene
Onrustbarende ziekt(! onder deze noten-aanplantingen vertoonde, waardoor vele, zoo oude als jonge boomen stierven.
Zoo als reeds op bla lz. 20 is vermeld , zijn onlangs door
do Indische Begering eenlge regelen gesteld, waaraan de
door de vorsten In deze residentie uit te geven landbouwcontracten zullen moeten voldoen om de bekrachtiging van
het Buropeeach bestuur te kunnen erlangen. Die regelen,
omschreven in een modelcontract (zie de Jarasehe Courant
van 30 Jamiarij 1877), komen in hoofdzaak op het volgende neder: de juiste ligging en begrenzing der uit te
geven (woeste) gronden moeten stellig zijn aangeduid; —
de duur der uitgifte m a g 75 jaren niet te boven g a a n ; —

en verkoop van 900 jonge goede paarden, voor de eenekelft
hengsten en voor de andere merrio's, wilde belasten, eene
premie uit te loven van f 10 voor elk paard dat na aanbrengst geschikt zou worden gekeurd. Zoowel rij- als
Eikolpaarden komen meer in zwang en reeds hegint de
evolking deze laatste te hezigen om daarmede hare oogsten
ter markt te hrengen. Ook ter hoofdplaats, waar vroeger
voertuigen bijna niet voorkwamen, vindt men thans
w a g e n - en karrenverhuurders.
5°.
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vraag (1) aanhangig was. In Langkat waren 32ondernemingen, waarvan 16 (2) in bet laatete Jaar tot ttand gekomen i
voor 2 andere waren Dog aanvragen in behandeling. In

goede qualiteit. Vooral do Ranau-tabek is overal g e n e k t ,
en al heeft DOg geen uitvoer naar Europa plaats, de uitvoer naar Java neemt van jaar tot jaar toe. Do prijzen van
het artikel bedroegen f HO tot f 100 per pikol.
Renzoïn.
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Sumatra's Oostkust.

Rijst en tweede gewassen. De in 't verslag van 1875,
bladz. 198, vermelde proeven met Java-zaadpadi vielen
over het algemeen niet gunstig uit, voornamelijk omdat
de bevolking verzuimde aan den aanplant genoegzame zorg
te besteden. In de afdeeling Laboean-Batoe evenwel, waaide uitkomsten aanvankelijk gunstig waren, werd de padi
vóór het rijp worden vernield door veldmuizen. Of echter
een betere uitslag der proeven geleid zou hebben tot het
beoogde doel, is twijfelachtig. De dun gezaaide bevolking
vindt liet gemakkelijker in het boack terreinen open te kappen, het houtgewas te verbranden en hare padi uit te planten op den aldus eenigszins gezuiverden grond, aan welken
aanplant dan verder geene zorg wordt besteed. Na twee
of drie jaren wordt de ladang als uitgeput verlaten; alleen
waar de rivieren van tijd tot tijd buiten hare oevers treden,
of waar het regenwater is op te dammen en alzoo gemakkelijk kan geïrrigeerd worden, geschiedt de rijstbouw met
meer zorg en worden kweekbeddingen aangelegd. Dit is
algemeen het geval in de landschappen Iiila en Assahan,
waar rijke oogsten worden verkregen.
Suikerriet.
Door de Chinesche bevolking op het eiland
Bengkalis wordt suikerriet in vrij groote hoeveelheid aangeplant, doch niet voor de fabriekatie van suiker. Het riet
dient uitsluitend als versnapering. De grond moet voor
deze cultuur zeer geschikt zijn.
Tabak. In de landschappen Deli, Lar.gkat en Serdang
is, met het aantal der Europesche ondernemingen (zie
hieronder), ook de tabakscultuur weder toegenomen. Het
product uit die streken blijft op de Europesche markt
ruimen aftrek vinden. De fijnheid en elasticiteit van het
blad doet de Deli-tabak als dekblad verre boven andere
soorten verkiezen. Ook op Bengkalis werden met de verbouwing van tabak proeven genomen, welke zeer gunstig
zijn uitgevallen.
Klappers.
Alleen in Batoebara (afdeeling Assahan) is
deze cultuur van genoegzamen omvang, om eenigen uitvoer van noten en olie toe te laten. Elders in dit gewest wordt
echter in de behoefte voorzien door aanvoer uit Malakka.
Sago. Deze cultuur blijft een
volksbestaan.

belangrijk middel

van

Europesche landbouwnijverheid.
Bij het einde van 1876
waren in Deli 27 landbouw-ondernemingen gevestigd,
waarvan 4 in 1876 in werking traden, terwijl nog 1 aan-

(1) Vermoedelijk die der r Société des colons explorateurs",
eene naamlooze vennootschap die haren zetel te Deli vestigde en
op welker acte van oprigting door den Gouverneur-Generaal goedkeuring werd verleend bjj een besluit van 28 September 187C. Deze
ait vreemdelingen (schier uitsluitend Kranscheu) bestaande maatschappij, welker oprigting indirect schjjnt te zijn uitgegaan van de
„Société de géographie de Paris", stelt zich ten doel om wetenschappelijke onderzoekingen in het verre Oosten gepaard te doen
gaan met het drijven van landbouw-ondernemingen (zie de statuten
in de Javasche Courant van 3 November 1870). Volgens een berigt
van den resident van .Sumatra's Oostkust, dd. 17 Julij jl. omtrent
hetgeen do onderneming tot dusver had uitgerigt, was de directeur
niet nog drie andere medgesellen, waaronder een geneesheer, aanvankelijk verbleven ter hoofdplaats Laboean-Deli, ten einde met den sultan
te onderhandelen over het verkrjjgcn van de noodige gronden voor
eene landbouw-onderneming. Toen in den aanvang van dit jaar die
onderhandelingen niet tot de gewenschte uitkomst hadden, had de
directeur der onderneming verzocht om, in afwachting eener definitieve vestiging, zich met zijn gezelschap naar het tot Deli behoorende district Bedagej te mogen begeven. Deze vergunning werd
verleend, terwijl de sultan hun de vrijheid gaf om gedamde twee
jaren aldaar over gronden te beschikken tot het nemen eenerproef
met de tabakscultuur. Bedert is bedoeld personeel in Bedagei gevestigd gebleven, waar de ontginning is aangevangen met een 50tal
Chinesche koelies. De berigten omtrent den gang der exploitatie
zun echter niet gunstig; onbekendheid met het te verrigten werk
moet daarvan eene voorname oorzaak zijn; bovendien zouden de
middelen, waarover de ondernemers voor alsnog te beschikken
hadden, niet voldoende zijn om hun oogst af te werken. De directeur
was onlangs naar Kuropa vertrokken, vermoelclijk ter verkrijging
van ruimer kapitaal; de geneesheer had zich uit het gezelschap
teruggetrokken en Deli verlaten. Overigens laat de resident zich
gunstig uit over de verhouding der bewuste vreemdelingen jegens
de hoofden en bevolking en jegens hun werkvolk.
Volledigheidshalve verdient hier nog aaateekening dat het aantal
in Nederland of In Indie gevestigde vennootschappen voor landbouw-ondernemingen ter Sumatra's Oostkust onlangs vermeerderd
is met eene te Rotterdam gevestigde naainloozo vennootschap :
„ Tabakmaatsehappjj Areiidsburg ", waarin door sommige deelhebbers
is ingebragt de reeds redert eenige jaren in Deli in werking zijnde
onderneming Arendsburg (zie de statuten, goedgekeurd bjj Koninklijk
besluit dd. 10 April 1877, iu de Staatscourant van 9 Junij jl.).
(2) In 1875 zonden alzoo reeds IC ondernemingen in Langkat
gevestigd «ijn geweest, terwjjl 't vorig verslag, bladz. 108, slechts
van 15 sprak, waarvan 11 toen reeds in werking waren en.4 nog
alleen contractueel gevestigd.
(3) Over de voorgenomen vestiging van een paar particuliere
landbouw-ondernemingen op het eiland Iiengkalis (behoorende tot
's Gouvernements regtstrceksch grondgebied in deze residentie) zie
men bladz. 100. Verg. ook bladz. 19.
(4) Volgens eene opgaaf van Junjj 1876 werd het aantal, van
elders aangebragte, op de ondernemingen vast in dienst zijnde
werklieden toen geschat op 12000, ongerekend dus de te werk
gestelde inboorlingen (Maleijers en Iiattaks).
(5) Over pogingen van de Maatschappij „Nederland" om het
vervoer van de Sumatra-tabak naar Kuropa voortaan zooveel mogelijk
met hare stoomschepen te doen geschieden, zie men bladz. 107.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. 1S77—1878.

216

[«*•
Koloniaal verslag van 1 8 7 7 .

overdragt der onderneming aan anderen is onderworpen
nan goedkeuring van het Europeeaeh bestuur; — papaveraanplant ia verEodeni — de jaarlijksche pucht zal moeten
bedragen f 1 per bouw (dezelfde .som die ook hij de reeds
vastgestelde ertpachtsregellngen voor de buitenbesittingen
is aangenomen ter zake van door bel Gouvernement uit
te geven gronden), «Ie pachtsom in te gaan dadelijk na

de goedkeuring van betoontraot, dooh gedurende de eerste
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de te Singapore en Penang aangeworven Chineaohe arbeiden, waaronder ateeda veel volk van het slechtste allooi
was, in dienst te houden. In de afdeeling Deli werden in
1874 (4) 4 0 , in 1875 4(i werklieden ter politierol gestraft,
omdat zij hun dienstcontracten willekeurig verbroken hadden , met andere woorden omdat zij van do ondernemingen
weggeloopen waren. Hadden de werkgevers zich dikwijls te

beklagen over het gedrag hunner arbeiders, meermalen

vier jaren slechts over de uitgestrektheid die in ontginning
is gehragt en in elk geval gedurende die vier jaren achtereenvolgens over 7 6 , */§• V, of V, van het afgestane aantal
bouwa, zijnde in het vijfde en de volgende jaren de pachtschat over de volle uitgestrektheid verschuldigd, onverschillig hoever de exploitatie dan gevorderd ia (1);— aan
den ondernemer is verhoden om te beschikken over gronden
bij de hevolking in gehruik, wanneer deze binnen de
grenzen van het uitgegeven perceel mogten worden a a n getroffen ; en wanneer in het perceel vruehtboomen mogten
voorkomen, aan vroegere bewoners toehehoorende, moet
de waarde dier hoornen nnar billijkheid aan de regthehbenden vergoed worden; — de afgestane grond kan door
de vorsten worden teruggenomen wanneer niet binnen vier
jaren minstens V5 daarvan in ontginning is g e b r a g t ; en
aan de bevolking blijft het regt om in de niet ontgonnen
gedeelten van een afgestaan perceel rotting en andere
boschproducten te verzamelen. Eindelijk behelst het modelcontract nog de bepaling dat partijen zich verhinden om
geschillen betreffende de tenuitvoerlegging der overeenkomst te onderwerpen aan de beslissing van scheidslieden,
te benoemen volgens de voor Nederlandsen Indie geldende
voorschriften van burgerlijk regt.

werden ook door deze laatsten bij bet bestuur klagten aanhangig gemaakt wanneer zij meenden dat hun in het een
of ander door de ondernemers was te kort gedaan. Ernstige
nioeijelijkheden vloeiden er in vorige jaren uit zulke geschillen tuawhen ondernemers en werklieden niet voort;
maar in bet laatst van 187(i kwam het tot bedenkelijke
botsingen, zoodat de tussehenkomst der militaire magt
noodig was om de rust te herstellen (verg. bis. 19).

Ter aanvulling van het in vorige verslagen (2) medegedeelde omtrent de voorwaarden, waarop de van elders
aangebragte arbeiders bij de ondernemingen te werk worden
gesteld, valt het volgende aan te teekenen.
De geïmmigreerde werklieden zijn voornamelijk Chinezen , doch daaronder bevinden zich ook eenige Klingalezen ,
Javanen en inboorlingen van Bawean. Deze lieden hebben
bijna allen f 50 u f 7 5 in voorschot genoten ter bestrijding
der kosten van h u n overtogt, aanschaffing van kleeding,
delging van schuld op de plaats van waar zij afkomstig
zijn, of ter aanvankelijke voorziening in de behoeften van
achtergelaten betrekkingen. Behalve genoemde som kosten
zij den planter dikwijls nog f 25 a f 50 per hoofd wegens
het verschaften van huisvesting en het bestrijden van andere
uitgaven, die niet op de werklieden verhaald worden. De
werkovereenkomsten (3) bevatten gewoonlijk de volgende
bedingen : de werkman verbindt zich een hem aangewezen
stuk grond, circa % ü 1 bouw groot, met tabak te belanten en den oogst aan zijn werkgever af te leveren.
« arbeider ontvangt daarvoor geen vast loon, maar krijgt
in den loop van het oogstjaar geregeld voorschotten om in
zijn levensonderhoud te voorzien tot op het oogenblik dat
hij zijn product geheel aan den ondernemer heeft afgeleverd , als wanneer de schulden van den koelie worden verrekend met het geldswaardig bedrag der geleverde tabak
en hem tevens wordt uitbetaald hetgeen hij meer heeft
verdiend (wat dikwijls een vrij aanzienlijk bedrag kan uitmaken). Daarna moet de koelie helpen bij het fermenteeren
en sorteeren der tabak , waarvoor ook bij taak betaald wordt,
en is dit werk verrigt, dan heeft de koelie, wiens schuld
is aangezuiverd, aan de verpligtingen van zijn contract
voldaan.
Dat de ondernemers dikwijls moeite hadden om de benoodigde werklieden te verkrijgen, is reeds in vorige verslagen
medegedeeld. Niet minder moeite kostte het somtijds om

Peper en yambier. Deze cultures zijn door den geheelen
Hiouw-Lingga archipel verspreid. In den regel leggen de
Chinesche landbouwers (5) te gelijker tijd peper- en g a m bier-plantsoenen a a n , omdat de gambiercultuur alléén niet
voordeelig genoeg is en de pepercultuur eerst in het vierde
of vijfde jaar een oogst afwerpt. In den Bintaug-archipel
en op het eiland Battam, waar de eerste tuinen werden
aangelegd en dus n o g slechts in mindere mate terrein
beschikbaar is, vraagt ieder planter zooveel grond als hij
noodig heeft, terwijl in de afdeelingen Karimon en L i n g g a
geheele eilanden of streken door den sultan of den onderkoning afgestaan worden, somtijds aan vereenigingen van
personen (kongsi's). Deze uitgiften sluiten in zich de verg u n n i n g tot ontginning van een bepaald getal kawa's tegen
betaling (in eens), naar gelang van de mindere of meerdere
geschiktheid van den grond, van f 4 0 a f 80 per kawa
(eene uitgestrektheid noodig om een kawal of kooksel gambier op te leveren, gemiddeld Ve bouw). Zoodra de tuinen
beginnen te produceeren, wordt door de bedoelde vorsten
een grondhuur geheven van 1 a 2'/ 2 dollar 's maands per
kawa. Tevens verkrijgt de concessionaris het prioriteitsregt voor de ontginning der overige gronden. Alleen als
hij niet voornemens is zijne tuinen uit te breiden, worden
concessien aan anderen gegeven. Bij elke kawa grond
wordt eene gelijke uitgestrektheid boschgrond ter beschikking van den ondernemer gesteld ter verkrijging van
brandhout voor het koken van de gambier. Van één kawa
is de productie gemiddeld 20 pikols gambier per maand.

E

(1) Aanvankelijk bedongen de inlandache vorsten in 't geheel
geen pachtsom, maar lieten zjj het, wat betreft de voordeden die
de contracten voor hen moesten afwerpen, aankomen op de uitvoerregten, enz. In 1871 en 1872 zyn z[j echter begonnen „grondhuur" te heffen, doch eerst in te gaan met het vijfde jaar (verg.
het verslag van 1873, bladz. 17). Deze „hassil tanah" was dan
echter — zoo wordt althans voor de ondernemingen in Langkat
npprcgeven — alleen verschuldigd over het reeds in ontginning
zynde gedeelte der gronden.
(2) Zie o. a. die van 1873 en 1874, bladz. 245 en 211.
(3) Omtrent het toezigt, op de aanneming van werkliedendoor
het Europeesch bestuur uit te oefenen, zjjn voor de residentie
Sumatra's Oostkust bijzondere voorschriften uitgevaardigd (Indisch
Staatsblad 1875, n". 59 en 168).

0°.

Riouw en onderhoorigheden.

Rijst en saijo. Gelegenheid tot het verbouwen van rijst,
zoo op drooge gronden (ladangs) als op sawahs, bestaat
in dit gewest in ruime m a t e , maar zij wordt door de bevolking zeer weinig benuttigd, zoodat steeds van elders
rijst wordt ingevoerd , voornamelijk van Singapore en Bali.
Omtrent <lo door den sultan van Lingga bewerkstelligde
proefnemingen met den natten rijstbouw werden , ook wat
het jaar 1870 betreft, weder niet zeer bevredigende berigten
ontvangen. Sago (in deze residentie een niet onbelangrijk
artikel van uitvoer) was in overvloed voorhanden.

De Chinesche koelies op de plantages ontvangen 5 a 6
dollars in de maand, met kost en inwoning en veelal een
zeker aandeel in de winsten der onderneming. De gambierkoker is een rondreizend persoon, die 8 a 10 dollars 's maands,
benevens huisvesting ontvangt. Ter verkrijging van het
noodige kapitaal worden dikwijls zeer bezwarende consignatie-contracten aangegaan met handelaren te R i o u w ,
Senggarang of Singapore.
Alleen in de afdeeling Lingga werden in 1876 een honderdtal nieuwe tuinen aangelegd. Hoeveel de gambier- en,
peperproductie bedraagt, is niet wel op te geven, doordien
(4) Eerst sedert December 1873 (Indisch Staatsblad n'. 250a) is
de regtsmagt over de Chinezen en over de op landbouw-ondernemingen in dienst zijnde andere vreemde oosterlingen in Deli overgegaan op het Europeesch bestuur. De inhcemsche werklieden staan
onder jurisdictie van het inlandsch bestuur. Voorzieningen zijn in
overweging (verg. bladz. 67/68) om in de uitoefening der bedoelde
regtsmagt nog verbeteringen te brengen.
(5) In vroegeren tjjd waren er ook Maleijers die zich op deze
cultures toelegden, maar deze zjjn langzamerhand door de Chinezen
verdrongen.

[M. 2.]
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slechts een gedeelte te Biouw wordtaangebragt. vandaar
•werden in 1X70 uitgevoerd 113811 pikol.s peper en 272 707

pikols gambior, tegen respectievelijk 60831 en 102 917
pikols in 1875. Van de Karinion-eilanden en van Lingga

worden de mooito producten registreeks naar Singapore
verscheept. De preien eijn in bet .afgeloopen Jaar gedaald
■ en bedroegen gemiddeld per pikol voor ga m hier lste soort
'f 14,49 en 2de soort f 11,73; voor witte peper f 30,58 en
..zwarte f 15,58.
Klappers.
Van de klapperteelt vordt schier alleen in
d e afdeeling Lingga eenig werk g e m a a k t , maar de pro
ductie is leer gering. I)e grootste aanplantingen aldaar
.belmoren aan leden der vorstelijke familie.
7°.

Banka.

Rijst.
Deze cultuur wordt geheel op ladnngs gedreven
en gaf eene productie van 106500 pikols rijst tegen
74 106 in 1875. De prijzen waren voor de padi van f4,75
tot f 5,90 en voor de rijst lste soort f 11,25 en 2de soort
f 8,50 per pikol.
Klappers.
De aanplant neemt gaandeweg toe, zoodat
«r bij het eind van 1876 ruim 157 000 boomen waren ,
{57 000 vruchtdragende en 100 000 jonge), tegen circa
147 000 bijj het eind van 1875. De prijzen liepen uiteen van
f 5,50 tot f 6,50 voor de 100 noten, en f 37,50 tot f 42
per pikol olie.
Gambier. Ook deze cultuur gaat vooruit. De productie
(over 1875 niet opgegeven) bedroeg in 1876 262 pikols;
de prijzen verschilden van f 22 tot f 40 per pikol.
Peper. In de districten Muntok en Soengeiliat begint
de pepercultuur belangstelling te vinden en werden eenige
aanplantingen op vrij groote schaal aangelegd. Ook in de
kampongs wordt peper geplant. De productie was in het
afgeloopen jaar nog g e r i n g , doch men verwachtte dat
reeds spoedig eenige peper uitgevoerd zou kunnen worden.
Boschproducten.
In 1876 werden 429 pikols honig en
ongeveer 150 pikols was ingezameld, tegen respectievelijk
302Vj en 132 pikols in 1875. Voor de honig werd f 5 tot
f 18 en voor de was f 110 tot f 150 per pikol betaald,
dezelfde prijzen als in 1875.
8°.

Billiton.

Rijst.
De oogst in 1876 werd door de inlandsche hoof
den geschat op 28 580 pikols, tegen 11000 in 1875. De
weersgesteldheid was voor het gewas zeer ongunstig; vele
velden toch mislukten door droogte en ongedierte. De
prijzen verschilden van f 4,50 tot f 12 per pikol. I n g e 
voerd werden 52 665 pikols tegen 64 032 in 1875.
Klappers.
De uitbreiding van deze teelt wordt van
bestuurswege aangemoedigd. Het aantal boomen bedroeg
bij het eind van 1876 162 000, tegen 113 300 op 31 De
cember 1875. Voor de noten werd f 6 tot f 8 per 100 stuks
en voor de olie f 25 tot f 50 per pikol betaald.
Sago en andere palmsoorten.
De in 't vorig verslag op
gegeven cijfers van het aantal boomen waren foutief.
Eene naauwkeuriger opneming bragt aan het licht, dat bij
het eind van 1876 aanwezig waren 14 940 s a g o - , 7656
aren- en 117 464 pinangboomen.
9°.

Westerafdeeling van Borneo.

Rijst, enz. Bij de dun gezaaide bevolking, die een
zwervend leven leidt, althans bij de Dajaks, bestaat wei
nig neiging om de van ouds gebruikelijke wijze om ladangs
aan te leggen (op plekken , in het bosch opengekapt), te
verwisselen met eene betere cultuurwijze. De Chinezen en
de weinige in dit gewest gevestigde Boeginezen en Java
nen verbouwen slechts de voor eigen gebruik benoodigde

217

[Nederl. (C)ost-) Indie.]

voedingsmiddelen, maar nog niet in voldoen Ie hoeveelheid,
zoodat steeds rijst wordt ingevoerd.

In he( landschap Bambaa waren de oogeten In de laatste
jaren /.eer bevredigend, hetwelk voor een deel moet wor
den toegeschreven aan de belangstelling welke de sultan
in den landbouw toont. In den laatstcu tijd beeft Ileze vorst
eenige waterwerken doen aanleggen , die zeer goed vol
deden. Ben 30tal bouWS werden reeds in c u l t u u r g e b r a g t ,

terwijl nog gelegenheid bestaat tot irrigatie van 300 bonwe.
De in 1872 ter beschikking van den vorst gestelde Javaan
Sflbe landbouwer is nog .steils in Samba* werkzaam. Ook

ii! Mainpawa wint de natte rtystbouw by eenige Dajakscht
stammen meer en meer veld. Over bet algemeen was de
oogst in het afgeloopen jaar bevredigend.
Klappers.
In de afdeelingen Pontianak en Mampawa
zijn langs de kust en op de nabij gelegen eilanden door
.Maleijers en Hoegine/.en uitgestrekte klapper-aanplantin
gen aangelegd, welke gestadig worden uitgebreid. De
bereiding der olie geschiedt nog steeds op gebrekkige
wijze, waardoor de hoedanigheid dikwijls te wenschen
overlaat. De olie en klappers worden naar Singapore uit
gevoerd. Op sommige planteen, o. a. te Soengei-Kakap in
Pontianak, wordt door den sultan eene belasting geheven
van 2 duiten per vruchtdragenden boom.
Kofflj. De in 1874 door een Arabier ondernomen aan
plant te Pontianak (verg. het verslag van 1875, bladz. 199)
moet als mislukt worden beschouwd. Ofschoon de aanplant
aanvankelijk een bevredigend aanzien had, zijn de boomen
langzamerhand gestorven, waarschijnlijk door de vochtige
geaardheid van den grond. Omtrent den i n ' t vorig verslag
bedoelden aanplant in het rijkje Meliouw verkeert men n o g
in het onzekere. Eene nieuwe proef werd genomen door
den vorst van Mampawa , wien door het bestuur 20 000
Preanger-zaden werden verstrekt. Volgens de jongste berigten kwam het meerendeel der zaden op de kweekbeddingen goed op.
Veeteelt. Deze is van weinig beteekenis. De runderen
leven in het wild, zijn mager en klein . en wanneer tot
slagten wordt overgegaan, moet er j a g t op gemaakt
worden. Slechts op enkele plaatsen, bijv. langs de Melawirivier, vindt men kleine veestapels, die beter worden ver
zorgd. In het rijk Mampawa bezit een rijke Boeginees
eene veefokkerij, die 370 runderen telt en voortdurend
uitgebreid wordt. Varkens worden door de Chinezen en
Dajaks aangefokt en van pluimvee wordt veel werk g e
maakt. Paarden worden zeer weinig aangetroffen.
10°.

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.

Rijst.
Deze cultuur ontwikkelt zich langzaam, voorna
melijk in de afdeeling Amoenthai; verbetering in de cultuur
wijze valt echter niet op te merken. In twee districten
dezer afdeeling slaagden de proeven met Java-zaadpadi.
De natte rijstbouw geschiedt slechts op die gronden, welke
bij hoogen waterstand overstroomd en met eene laag slib
bedekt worden. Deze gronden worden niet beploegd of
bewerkt, doch alleen met een kapmes van onkruid ge
zuiverd en meestal slechts twee of drie jaren achtereen
beplant; alleen in de afdeelingen Martapoera en Amoenthai
bebouwt men de gronden ieder jaar op nieuw. De drooge
velden worden jaarlijks verwisseld. Bij den natten rijst
bouw worden kweekbeddingen aangelegd en plant men
tot twee en driemalen over. In de beide genoemde afdee
lingen was de oogst van de drooge rijstvelden in 1876
vrij g u n s t i g , doch die van de sawahs viel minder voordeelig uit dan in 1875. De rijstprijzen verschilden van
f 5,50 tot f 12 per pikol. Van Java werden 13246 pikols
rijst ingevoerd, tegen 16166 in 1875, uitsluitend voorde
militairen en de Chinesche en Europesche inwoners, die
de inheemsche rijst niet gebruiken. Uitvoer had niet plaats.
Peper. Deze cultuur moet in vroegere jaren in de af
deeling Martapoera op groote schaal gedreven zijn , doch
is thans geheel in verval. Pogingen worden evenwel in
't werk gesteld om daarvoor weder eenigen lust op te
wekken.
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Indigo. Met dm tuinplant van Indigo houdt de bevolking
zich gaarne bezig; de grond is voor deie cultuur bij uitnemendheid geschikt. In de afdeeling Martapoera werden
met den aanplant en <le bereiding van Indigo proeven
genomen, die goed elaagden. Twee BuropeKbe ondernemers, die zich dier met die cultuur beug bielden,
moesten evenwel wegene gebrek aan middelen de /aak
opgeven.
Katoen.

Deze cultuur wordt slechts in één district van

<le afdeeling Amoentbai gedreven en onderging gedur ie
1876 eenige uitbreiding- De oogst was gunstiger dan in
187.">, betgeen aan de aanhoudende droogte in den oostmoesson wor.lt toegeschreven. Proeven met zaden van Javasohe
en Palembangeche katoen mislukten.
Klappers.
Alleen in drie districten van do afdeeling
Anioetithai worden groote klapper-aanplantingen a a n g e troffen. IJ ij het eind van 1870 waren — volgens schatt i n g — aldaar aanwezig 105400 hoornen, waaronder 8900 ,
die in den loop van liet jaar werden hijgepltmt. De prijs
der noten verschilde van f 4,50 tot f 6 de 100 stuks. De
invoer van olie vermindert. doordien de bevolking meer en
meer van petroleum gebruik maakt.
11°. Gouvernement van Celebes en onderhoorigheden.
Rijst.
Van de 673 700 pikols rijst, die in 1875 in de
gouvernementslanden werden geoogst, waren 625 280 pikols
aan de betaling van tienden en tesang onderworpen. In
1876 bedroeg de belastbare rijstproduetie 626 000 pikols.
Van die streken , waar geen belasting van bet rijstgewas
wordt geheven (1), is de oogst van 1876 niet opgegeven.
In 1874 werd aldaar de oogst geschat opruim 52000 pikols
rijst, en in 1875 op ruim 48 000 pikols. Volgens de ontvangen opgaven werden in 1876 100 633 pikols ingevoerd
en 30 325 uitgevoerd, doch het blijkt niet of hier van padi
dan wel van rijst sprake is.
Koffij. De productie, zelfs die in de gouvernementslanden , is niet met genoegzame juistheid op te geven. De
uitvoer van Makasaer, waaronder ook koiïij uit de door
inlandsche vorsten bestuurde landschappen . bedroeg echter
110 400 pikols tegen 109 002 in 1875. De prijzen, die voor
het product bedongen werden , liepen uiteen : in de Noorderdistricten van f 38 tot f 40, in de Zuiderdistricten van f 37
tot f 40 en in de Oosterdistricten van f 28 tot f 42 per pikol.
Kina.
Te Lokka (afdeelingZuiderdistricten) stonden 1447
planten in den vollen grond , die goed groeiden. Met het
verzorgen van dien aanplant is sedert een paar jaren een
bepaald persoon belast, die ook in 1877 en 1878 nog zal
worden in dienst gehouden. De kina-aanplant te Atjé
(onderafdeeling Bergregentschappen der Noorderdistricten)
is nagenoeg geheel uitgestorven.
Suiker.
Van de vroeger in dit gewest in werking geweest
zijnde vier suikerfabrieken is de grootste, die te Batoe
liassi (in de Noorderdistricten), hij welke aanhoudend met verlies was g e w e r k t , hij het overlijden des eigenaars voor
goed opgeheven (verg. bladz. 100). Van de drie andere
werkte er in 1876 slechts één , zijnde een kleine buffelmolen , toebehoorende aan een Chinees, welke jaarlijks te
naauwernood een paar honderd pikols afwerpt van geringe
hoedanigheid en uitsluitend voor plaatselijk verbruik ljestemd. De ondernemer verschaft zich het riet door opkoop
van de bevolking.
Klappers.
Op Saleijer blijft de handel in klappers en olie
aanzienlijk; beliep de van daar verscheepte hoeveelheid olie
in 1876 1863 pikols tegen 3748 pikols in 1875, de uitvoer
van klappers steeg van 1 111500 tot 1 135 200 stuks. De
prijzen verschilden weinig met die van 1875, te Makasser

(1) In de afdeelingen Noorder- en Oo.-iterdistricten de bcrgregentscliappen, en in de afdeeling Zuidordistricten de regentschappen
Binainoe, Bankata, Taroang, Tino en Koembia.
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werd f 3,50 a f 5 voor do 100 noten en f 50 | f 60 per

vat olie betaald.
Veeteelt. De veestapel werd bij liet eind van 1876 g e schat op ongeveer 13 200 paarden, 43MO buffels en 740
koeijen , tegen 13 800 paarden , 42 600 buffels en 700 koeijen
in 1875. Het plan bestond om in 1877 weder, even als

in 1875, te Makasser eeno ree- en paarden tentoonstelling
te bonden. Tot aanmoediging der verbetering van het paardenras zullen daarbij wedrennen plaats hebben. Over de
voorgenomen oprigting eener paardenstoeterij onder militair beheer op liet schiereiland Malaasoro (Zuid-Gelebes)
zie men bladz. 47.
12°.

Menado.

Rijst.
In het afgeloopen jaar werden in de Mlnahassn
ruim 8880 DOUWI sawahs aangelegd, waarvan verreweg
bet grootste gedeelte in de afdeeling Toudano. Voor den
droogen rijst bouw werden in het geheel in de vijf districten
der Minaliasea ruim 28 650 bouws gebezigd. In 't geheel
bedroeg de padi-oogst in deze afdeeling 742 900 pikols tegen
714 500 in 1875. Omtrent de in 't vorig verslag aangekondigde herhaling van proeven met de toepassing van het
systeem HOI.I.K zijn door den resident geene bijzonderheden
gemeld.
In de afdeeling Qorontalo zouden, volgens ontvangen
opgaven, in 1876 geoogst zijn 254 600 pikols padi tegen
207 000 in 1875.
De rijstprijzen in Menado, die zich in de beide voorafgegane jaren tusschen de f 5 t'i f 7,50 per pikol bewogen
hadden, bedroegen in 1876 f 3,75 a f 8,10.
Djagong (miloe). Volgens schatting zou deze cultuur in
1876 in de Minahassa 348 en in de afdeeling Gorontalo
36 millioen vruchten hebben afgeworpen, tegen 353 en
34 millioen in 1875. Per duizend stuks werd betaald hoogstens f 5 en minstens f 1,50. In de afdeeling Gorontalo
was echter de laagste prijs f 3.
Sago. In alle districten van de Minahassa worden sagoaanplantingen aangetroffen. Het aantal hoornen werd in
187(5 o]) ruim 350 000 geschat. Voor de afdeeling Gorontalo wordt het cijfer gesteld op ruim 76 000 (de opgaaf
van 257 600 in 't vorig verslag schijnt foutief). Omtrent
de productie zijn geen cijfers bekend; ter hoofdplaats
Gorontalo kwamen 3000 pikols ter markt.
Koffij. Het in 1875 ontvangen rapport van den hoofdambtenaar, die in 1874 naar de Minahassa gecommitteerd
werd tot het doen van een speciaal onderzoek naar de
koffijcultuur aldaar en naar de oeconomische gesteldheid
dier afdeeling in 't algemeen, is sedert door de Indische
Regering in handen gesteld van den resident, met uitnoodiging om voorstellen in te dienen ten aanzien van zoodanige daarbij behandelde onderwerpen, wier regeling hem
noodig en wenschelijk mogt voorkomen.
In het afgeloopen jaar ondergingen de aanplantingen
eenige uitbreiding, daar het aantal boouien (zoo jonge als
vruchtdragende) klom van 9 800 000 tot 10 millioen. De
koffijlevenng was daarentegen veel minder dan in de drie
voorafgegane j a r e n ; zij bedroeg slechts 8024 pikols, tegen
10 7 8 4 , 1 6 000 en 1058Óin de jaren 1873,1874 en 1875. De resident meent dien achteruitgang voor een groot deel te moeten
toeschrijven aan toenemende onttrekking van koffij aan de
verpligte levering (verg. ook bladz. 100), een gevolg,deels
van de vestiging van meer particulieren in de binnenlanden,
deels van de onder de bevolking ontstane nieening, dat
het Gouvernement het koffijmonopolie gaandeweg wilde
loslaten. Op den algemeenen toestand der cultuur waren
ook van invloed de onvoldoende belangstelling van de zijde
der hoofden en de minder goede verdeeling der heerendiensten.
Het noodige wordt verrigt om bij hoofden en bevolking
juistere indrukken te vestigen omtrent de bedoelingen van
het Gouvernement ten opzigte van de koffijcultuur, terwijl
de plaatselijke ambtenaren zijn aangeschreven o in verboden
opkoop van koffij zooveel mogelijk tegen te gaan door
krachtig toezigt op den afvoer van het product.

Bijlagen C.
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Voorts heeft de resident eenlge bepalingen ton aanwen
van do verpligte dieneten in werking gebragt, waarbij
ondor andoren is voorgeschreven, dat in de districten, waar
gouvernement! koftljtuinen worden aangetroffen, alledienstpligtigerj op vastgestelde tijden één <>i' twee dagen in de
maand In die tuinen hebben te arbeiden.
In Oorontalo breidde de koffijoultuur zich gaandeweg
uit. Het aantal boomen, in 1873 t/m 1875 geklommen van
807 800 tot 1182 500, eteeg in 18/fi tot 1 3 0 0 0 0 0 ; de
productie bedroeg in genoemde vier jaren achtereenvolgen!
KW, 720, 830 en 000 pikoU.
Cacao. Tengevolge van de bekende liekte vermindert
het aantal boomen gestadig, in de Minahmsa daalde bet
cijfer van 290000 tot 283600, in Oorontalo van 85600
tot 74 000. In de Tomini-landen schijnt de caeao-cultuur
beter te Blagen; do uitvoer van daar via Oorontalo naar
Makasser en Singapore wordt geschat op 1500 pikols; liet
product gold f 55 a f 00 per pikol.
Muscaat/toteu.
De aanplantingen in de Minahassa nemen
niet onbelangrijk toe. Het aantal boomen , in 1873 op
135 000 geschat, was in 1876 te stellen op 354 000.
De productie schijnt echter niet geklommen te zijn; zij
bedroeg in de heide genoemde jaren ongeveer 115 pikols.
In Gorontalo blijft deze cultuur onbeduidend.
Kina.
De uitkomsten der proefaanplantingen blijven ongunstig 1 , zoowel in de Minahassa als in Gorontalo.
Tabak. In de Minahassa neemt de aanplant van tabak
ten behoeve van particuliere ondernemers meer en meer
toe. Waren er in 1875 slechts twee ondernemers, die 38
schuren bezaten, in 1870 kwamen er twee bij en steeg
het aantal .schuren tot 90. Opgaven omtrent betaling en
productie ontbreken. In Gorontalo bleef de cultuur zich
bepalen tot de behoefte voor de inlandsche markt.
Katoen. In de Minahassa bleef de katoenteelt onbeduidend, maar in Gorontalo wordt daarvan meer werk g e maakt. De marktprijzen bleven onveranderd. Cijfers omtrent aanplant en productie zijn niet, of niet volledig,
ontvangen.
Veeteelt. De opgaven, omtrent den veestapel in de
Minahassa ontvangen, wijzen op eene niet onbelangrijke
toeneming tegenover 1875. Voor 1876 worden als aanwezig
opgegeven ongeveer 3800 paarden , 21 400 runderen, 200300
varkens en 1500 schapen en geiten. Omtrent den veestapel
in Gorontalo zijn ditmaal geen cijfers gemeld.
Europesche landbouwnijverheid.
Op bladz. 100 is reeds
het een en ander medegedeeld omtrent de minder regelmatige wijze, waarop zich Europesche particulieren in de
Minahasr?,a, vooral in het district Menado, gaandeweg in
het bezit van gronden hebben weten te stellen, die zij
tbani exploiteeren voor de teelt van muscaatnoten, koffij,
cacao, klappers, enz. Op één perceel vindt men een aanplant van 10 000 muscaatboomen, maar de meeste aanplantingen tellen slechts enkele duizenden, sommige zelfs maar
enkele honderden boomen. Onder de koflijondernemingen
vindt men er één met een aanplant van 50 000 boomen,
doch de overige particuliere aanplantingen zijn veel kleiner.
Op groote schaal is echter in 1870 met koflijaanplant begonnen op eene cultuuronderneining (de belangrijkste in
de Minahassa), toebehoorende aan de firma DE BORDES en C°.
Deze onderneming beslaat 500 bouws, in huur afgestaan
door het districtshoofd van Toelian (afdeeling Tondano).
Van de overigens bestaande 4 tabaksondernemingen is
reeds onder *Tabat" melding gemaakt. Opgaven omtrent
de productie der verschillende ondernemingen zijn niet
aangeteekend gevonden.
13°.

Amboina.

Rijst en saijo. In 1876 werden ongeveer 40 000 pikols
rijst ingevoerd tegen 45 000 in 1875. De rijst kostte ter
hoofdplaats f 10 ft f 12 per pikol. Van Ceram en Boeroe
worden groote hoeveelheden sago naar Amboina gebragt.
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Klapptri. Opgaven betreffende deze oultuur zijn ditmaal met vermeld gevonden. Alleen wordt berigt dal de
petroleum de klapperolie begint te verdringen, maar dat
niettemin de aanvoeren van de Sengir-en Kpy-eilanden
bUjven aanhouden.

Kruidnagelen. Deze cultuur wordt voornamelijk gedreven op de eilanden Amboina, Baparoea, Noessalauten
Baroekoa. De gr.iote oogaten van 1874 (1) en 1876, en
de hooge prijzen die bet product in de laatste jaren behaalde, moedigen aan tot uitbreiding der aanplantingen.
Door sterfte onder de plantsoenen in de afdeeling Amboina
en door boachbranden in de afdeeling Mila daalde echter
bet aantal jonge boomen in 1876 van 128300tot 110000;
dal der vruchtdragende daarentegen vermeerderde van
10-2 000 tot 103 000 (2). Van beatuurswege werd do bevolking — niet geheel zonder gevolg — aangespoord tot
zorgvuldiger bewerking der tuinen en tot betore drooging
van het product. Do markt] trijzen der nagelen t e Amboina
bedroegen in 1876 f 60 tot f 65 per pikol, terwijl in 1875
f 70 a f'75 en soms meer werd besteed. De bevolking
maakte echter veel lagere prijzen , doordien zij haren oogst,
tegen voorschot. doorgaans verkocht aan Chinezen en
Arabieren. Ook de inlandsche hoofden (die hier geen landsbezoldiging ontvangen) geven veelal voorschotten aan de
bezitten van nagelboomen', te verrekenen niet het product,
dat zij zich dan tegen f 0,25 B f 0,30 per katti of f 2 5
a f 30 per pikol laten leveren.
Mitscaatnoten.
Op Amboina belroeg het aantal boomen
ongeveer 30 0 0 0 . en de uitvoer van noten en foelie 334
en 48 pikols. De prijzen waren aldaar per pikol: voor d e
noten f 35 a f 4 0 , voor de foelie f 50 a f 60.
Van meer belang zijn, zooals bekend i s , de noten-aanplantingen op de Banda-eilanden. De 34 zoogenaamde
specerijperken aldaar (25 op Lonthoir, 6 op Aij en 3 op
eigenlijk Banda) werden geschat een gezamenlijken aanplant te tellen van 271700 vruchtdragende en 293 500
jonge boomen, tegen 264 500 en 229 800 in 1875.
De weersgesteldheid was in het afgeloopcn jaar niet zeer
gunstig voor de notentuinen , daar regens en hevige winden
veel schade aan bloesems en jonge vruchten berokkenden.
De oogst viel daardoor minder voordeelig uit dan in 1875.
De invloed daarvan op den uitvoer liet zich in 1876 n o g
weinig gevoelen. Sedert in 1871 de Banda-specerijen geheel
in den vrijen handel zijn gekomen, tot 1875, werden namelijk van Banda uitgevoerd achtereenvolgens 7 6 3 1 , 6930,
8791, 7740 en 9045 pikols noten (ontbolsterde) en 1869,
1805, 2793. 1940 en 2519 pikols foelie, terwijl in 1876 de
uitvoer bedroeg 9565 pikols noten en 2654 pikols foelie
(ter waarde van f 1630 757). De uitvoer dier specerijen
naar Makasser en Java is in 1876 verminderd, doch die
naar Nederland, en inzonderheid die naar Singapore, toegenomen (3). Ofschoon de specerijen buiten Banda werden
verkocht en dus de plaatselijke omzet zeer gering w a s ,
werden als plaatselijke prijzen opgegeven: voor noten in
den dop f 138,75 en voor foelie f 170 per pikol (4).

(1) De oogst van 1874 word geschat op 5 ;*i 6000 pikols; aangaande de productie (of den uitvoer) over 1876 zjjn geen cijfers
gemeld. De grootste oogsten, die in de laatste achttien jaren (1846
tot en niet 18(53) onder de werking van het gouvernementsmonopol : e
waren verkregen, hestonden uit 7573, 6958 en 4938 pikols (respectievelijk in 1863, 1846 en 1856). Ia 1855 en 1862 werden daarentegen slechts 234 en 681 pikols verkregen.
(2) I n 1863, het laatste jaar der vcrpligte teelt en levering,
telde men 137 400 vruchtdragende en 309900 jonge hoornen.
(3) Van de noten gingen naar Makasser 168, naar Java 4690,
naar Nederland 828 en naar Singapore 3879 pikols, tegen respectievelijk 867, 5644, 355 en 2179 pikols ia 1875. Foelie werd in 1876
naar Makasser in "t geheel niet uitgevoerd, maar naar J a v a , Nederland en Singapore werden verscheept 1673, 38S en 593 pikols (tegen
1775, 184 en 394 pikols in 1875, toen naar Makasser 166 pikols
werden uitgevoerd).
(4) Noten uit den dop (ontbolsterde noten) worden plaatselijk
weinig verhandeld, doch de prijs kan gesteld worden op -lz van
dien voor noten in den dop; deze laatsten zjjn n:\niel(jk meer waard
omdat zij niet van de foelie zijn ontdaan. In de opgaven betreffende
den uitvoer zün de noten in den dop (die l1/» maal zwaarder zwin
herleid tot het gewigt van ontbolsterde noten.
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Notenzeep wordt weinig uieor vervaardigd, omdat de
gebroken noten (vroeger voor de bereiding van zeen gebezigd) tbans mede worden opgekocht.
De arbeiden op de perken, wier getal in 1878 werd gesteld op 2500, worden *nog altijd 't meest van Java en
Madura doch ook van Boetor) aangebragt. / i j worden bij
contract voor 2 , 3 of 5 jaren in dienst genomen tégen
vrij transport en een voorschot van f 50 tot f 100, dat in
den regel met f 1 I f 2 's inaands , door inhouding op bet
loon, wordt aangezuiverd. Sommige perkeniers vorderen
het voorschot niet tanig indien de arbeider den overeengekomen tijd geheel blijft doordienen. Echter komt van
het voorschot in den regel weinig in handen van degenen
die zich voor den arbeid in de specerijperken verbinden,
omdat de inlandsche werver daarvan inhoudt de door hem
betaalde kosten van huisvesting, in afwachting van het
vertrek naar Banda, en die voor aanschaffing van kleedingstukken. Op de perken ontvangen de arbeiders, behalve
vrije huisvesting en geneeskundige behandeling, maandelijks
een loon van f 6 ft f 10, '/, pikol rijst en ongeveer 7 . kilo
zout, en jaarlijks twee stel kleederen. Bij ziekte wordt bet
loon berekend tegen f 0,07 daags. Op het gehalte der aangeworvenen valt weinig te roemen ; de arbeid in de perken,
die o]) zich zelf niet zwaar noch onaangenaam is, schijnt
nog steeds voor vernederend te worden gehouden, omdat
daarvoor vroeger alleen slaven en bannelingen werden gebezigd. Dezelfde reden schijnt de inheemsche bevolking op
de Banda-eilandeu t e r u g te houden om zich aan de perken
te verbinden.
Met het aanleggen van nieuwe specerijperken op de in
1874 aan 2 ondernemers in erfpacht afgestane gronden op
de eilanden Kozengain en Rhun werd in 1870 goede voortg a n g gemaakt. Op Kozengain werd daartoe met 40, op
Rhun met 72 arbeiders gewerkt. De ondernemer op laatstbedoeld eiland had reeds 78 600 hoornen in den vollen
grond en 12(i 500 op de kweekbeddingen ; die op Rozengain respectievelijk ruim 7000 en 37 000. Omtrent de
onderneming op Rhun wordt nog gemeld, dat de noodige
gebouwen reeds gereed waren , dat voor goed drinkwater
gezorgd w a s , dat ten behoeve van het personeel 14 000
pisangstoelen geplant waren (behalve nog andere boomen
ter beschutting van de jonge notenplanten), en dat ook
goede wegen werden aangelegd.
Cacao. Door de grootere voordeeleu, aan de teelt van
specerijen verbonden , treedt die van cacao op den achtergrond. Bovendien wordt het gewas steeds met ziekten
bezocht, hetgeen de uitkomsten wisselvallig maakt. Uitgevoerd werden in 1876 70 pikols, waarvoor f,70 a f 80
per pikol werd bedongen.
Bosschen.
Behalve de djati-aanplant van ongeveer 70 000
boomen op het eiland Rozengain , worden op de Bandaeilanden geen bosschen aangetroffen.
Op de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden , zoomede op
Cerain , Boeroe en de overige tot de residentie Amboina
behoorende eilanden vindt men daarentegen bosschen, die
prachtig hout bevatten , maar daarvan wordt betrekkelijk
weinig partij getrokken. Van eene op Ceram, met kapit aal van Banda , tot stand gekomen houtzaag-onderneming
werd reeds het een en ander gezegd op bladz. 27.
Koflij, tabak, enz. Ten aanzien van de hier genoemde
c u l t u r e s , waarvan op sommige eilanden dezer residentie
in meerdere of mindere mate door de bevolking werk wordt
g e m a a k t , is te verwijzen naar het verslag van 1874,
bladz. 216. Naar thans gemeld i s , wordt sedert kort de
aanplant van koffij ook lieproefd in het district Kilmoeri
(Oostelijk Ceram), waar een paar ingezetenen van Banda
(tegen if 500 'sjaars) ruim 300 houws gronden ter ontginning van de bevolking hebben overgenomen. Bij die
onderneming (vermoedelijk in dezelfde handen als de straks
bedoelde hout-exploitatie) stonden in 1876 reeds 12 000
koffijplantjes in den vollen grond. Ook waren er 40 houws
met tabak beplant, die reeds 50 pikols product hadden
afgeworpen van groot blad en goede hoedanigheid. Voorts
was een begin gemaakt met de klappercultuur, waartoe
5000 klappers in den grond waren gebragt.

[Nede.1 (Oott-) Indie.]
Veeteelt. De gouverneinentsveestapel bestond bij het
eind van 1876 uit 627 runderen, die echter voor het mee-

rendeel het mede-eigendom waren der negorijen. 22 stuks
werden in 1876 verkocht, die f 2010 ophragtcn. De veestapel der bevolking wordt, behalve wat de lianda-eilanden
betreft, geschat op 012 runderen, 19 paarden, 285 schap e n , 1611 geiten en 987 varkens. Van de veefokkerij , door
een Kuropeschen ondernemer op het eilandje 1'isang (afdeeling Banda) begonnen, is niets gemeld.
14*.

Ternate.

Hijst M satjo. Daar de s a g o , die hier het meest algemeene voedingsmiddel u i t m a a k t , in overvloed aanwezig
is, wordt van de rijstcultuur over 't algemeen weinig
werk gemaakt. Op Halmaheira g i n g die t e e l t , tengevolge
van den opstand in het afgeloopen» j a a r , zeer achteruit.
Voor de behoefte ter hoofdplaats Ternate was de productie
niet eens toereikende.
Specerijen en cacao. Terwijl de teelt van muscaatnoten
en kruidnagelen zich schijnt uit te breiden, gaat de eacaocultuur achteruit. Bij het einde van 1876 waren, naar
schatting, aanwezig 182 000 m u s c a a t - , 8200 n a g e l - en
27 700 cacaoboomen, tegen 176800 , 7900 en 32200 in 1875.
Koffij.
Omtrent de hier en daar op Ternate, Tidore en
Batjan verspreide koffij-aanplantingen der bevolking zijn
geen opgaven te doen. De 3 op Ternate bestaande aauplantingen van Europeanen bragten in 1876 133 pikols op.
Van de koffij-onderneming, blijkens 't vorig verslag op
Halmaheira beproefd, is ditmaal niets naders vernomen.
15°.

Timor.

Hijst en djai/oncj. De rijst wordt in dit gewest geteeld
op sawahs en ladangs. De velden worden echter gebrekkig
bewerkt, hetgeen niet belet dat, volgens de opgaven der
landbouwers, de uitgezaaide padi een dertigvoudigen oogst
afwerpt. In het gouvernements grondgebied op Timor
werden hier en daar voor 't eerst sawahs aangelegd. Van
Bali en Makasser werden te Koepang 3000 pikols rijst
aangevoerd.
Voor de volksvoeding wordt meest djagong verbouwd,
omdat voor de teelt van dit gewas weinig water noodig is.
Koffij. Op het voorbeeld van het Portugeesch gedeelte
van Timor, van waar jaarlijks ongeveer 15 000 pikols
worden uitgevoerd , en verlokt door de hierdoor ontstane
welvaart, heeft ook de bevolking van Midden-Timor en van
eenige omliggende eilanden in 1876 op vrij groote schaal
koffij aangeplant. Ook eenige Chinezen in Oostelijk Timor
en in het landschap Amanoebang zijn er mede begonnen,
terwijl een paar Europeanen van Koepang, in vereeniging
met de hoofden der Timorsche landschappen Manoebait en
Baratti, mede uitgestrekte koffijtuinen hebben doen aanleggen , welke zich aanvankelijk niet ongunstig lieten
aanzien. Ook op Adonare is (reeds in 1875) voor rekening
van de te Larantoeka (Flores) gevestigde Roomsch-katholieke geestelijken , in vereeniging met den jongen radja
van Larantoeka, een niet onbelangrijke koffij-aanplant
tot stand g e b r a g t , die insgelijks goede uitkomsten beloofde.
Voor deze aanpiantingen werd zaad gebezigd van Timor
Dilly en van Atapoepoe, daar het vroeger verstrekte Pasoeroean-zaad nergens was geslaagd.
Boscliproducten.
Van Koepang werden uitgevoerd in
1875 1000 en in 1876 657 pikols was. De prijs beliep f 132
per pikol tegen f 135 in 1875. De handel in sandelhout
was veel minder belangrijk dan in 1875. Terwijl toen 7000
pikols verscheept werden , waarvoor f 14 per pikol was
betaald, bedroeg de uitvoer iii 1876 slechts 1800 pikols en
de prijs f 10. Dit hout wordt alleen van het eiland
Timor verkregen. De zeer groote voorraad sandelhout
op Soemba komt niet in den h a n d e l , omdat de inboorlingen aldaar het kappen dier boomen als heiligschennis
beschouwen.
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Veeteelt.

Behalve <JJ> de Solor- en Allor-eilanden vindt

men overal in ilit gewest eene groote menigtekarbouwen,
dit! hoofdzakelijk benut worden voor het bewerken der
velden en slechts gealagt worden bij feestelijke gelegenheden
of. begrafenissen. Kunderen , waaronder van Europeesch en

Australiseli ras, worden in geringen getale aangetroffen in

de omstreken

van Koepang (Tinior) en van Larantoeka

(Floree) en op Kotti. Op Soemba beeft een Arabier runderen

van Bali overgebragt. In liet afgeloopen jaar werden uit
de residentie Tiinor 31)18 paarden (naar Java en Mauritius)
uitgevoerd, waarvan Soemba (1) er '2211 leverde, Savoe
420, Kotti 715 en Koepang 506. Bovendien werden op
Bavoe ongeveer 800 en op Kotti 300 paarden geslagt. Hiertoe
wordt gewoonlijk overgegaan wanneer in het drooge jaargetijde gebrek aan veevoeder ontstaat.
16°.

Bali en Lombok.

Omtrent den staat van den landbouw op deze eilanden
zijn geen andere berigten ontvangen dan die — betreffende
de afdeelingen Boeleleng en Djembrana — welke reeds
vermeld zijn op bladz. 38.
II.

MIJNBOUW.

§ 1. Dieast van het

mijnwezen.

Het corps mijn-ingenieurs in Indie bleef ook gedurende
187C onvoltallig, en het incompleet nam nog toe, doordien
aan een ingenieur der 1ste klasse wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa moest worden verleend.
Ue op bladz. 204 van het vorig verslag bedoelde wijzig i n g in de formatie van het personeel bij het mijnwezen,
die o. a. ten doel had de indienststelling van 3vastetopografen, heeft haar beslag gekregen bij Indisch Staatsblad
1876, n°. 219.
Het personeel bij het mijnwezen is thans samengesteld
als volgt: 3 hoofdingenieurs, 9 ingenieurs (3 der 1ste, 4
der 2de en 2 der 3de klasse), 14 vaste opzieners (1 der lste,
4 der 2de en 9 der 3de klasse), 10 tij lelijke opzieners
(4 in Indie in dienst genomen en 6 uit Nederland gezonden) en 3 topografen. Verder is aan dezen diensttak nog
een scheikundige verbonden, die chef is van het scheikundig laboratorium , en zijn nog bij de grondpeilingen
in dienst 2 boormeesters der lste en 4 boormeesters der
2de klasse.
De wetenschappelijke uitkomsten van de verrigtingen
der mijn-ingenieurs worden geregeld medegedeeld in het
» Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch Indie." De
beide deelen van den 5den j a a r g a n g (1876) van dit door
het Gouvernement gesubsidieerd werk zagen nog vóór het
einde van het afgeloopen jaar het licht, en van den 6den
j a a r g a n g is liet eerste deel reeds in druk verschenen. De
bij de Indische begrooting voor 1877 toegestane verhooging
van het subsidie verschafte de gelegenheid om aan liet
getal kaarten en teekeningen, die tot toelichting van den
tekst dienen, eene gewenschte uitbreiding te geven. Het
toezigt op de uitgave, dat tot dusver was opgedragen
aan den gewezen hoofdingenieur van het mijnwezen P. H.
VAN DIEST, is sedert Januarij jl. overgegaan in handen
van den hoofdingenieur, chef van het mijnwezen te Batavia.
Mijiibouiokunduje onderzoekingen in het ah/emeen. De in
Mei 1876 door den eerstaanwezenden mijn-ingenieur op
Sumatra ondernomen verkenningstogt naar het zuidelijk
gedeelte van Sumatra, waarvoor aanvankelijk ongeveer
vier maanden werden noodig gerekend (verg. vorig verslag,
bladz. 204), is nog slechts gedeeltelijk volbragt. Ongesteldheid van den ingenieur en het invallen van den westmoesson deden de reis staken; het onderzoek, dat nog
alleen in de Lampongsche districten moest plaats hebben,
is echter in Mei jl. hervat. De tot dusver verkregen uitkomsten zijn onbevredigend, daar de beide reeds bezochte
gewesten Benkoelen en Palembang zeer arm zijn bevonden
(1) Over het opgegeven plan om op Soemba eene paardenstoos
terjj te vestigen ten dienste der remonte bü het leger, zie men
bladz. 46/47.
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aan ontginbnre delfstoffen (2). .Men meent ('iin oei: nu
reeds te kunnen aannemen , dat eene Uitvoerige niijubouw-

kundige opneming van zuidelijk Sumatra niet i.'; aau te
bevelen, aangezien de tijd daarvoor gevorderd en de kosten

daaraan verbonden niet beloond zullen worden.
De werkzaamheden op Bonka bepaalden zich tot de
verdere opneming van de districten Pongkalpinangen Koba,
en het doen van onderzoekingen In bet regtstreeksch be
leng der tin-ontginning, wanneer daartoe door de a l m i -

niatrateura of de belanghebbende münvereenigingen aanzoek werd gedaan. De opneming van het district Paugkal-

pinang werd in den loop van 1876 beëindigd, zoodat nog
VflVJr het einde van dat jaar de geognostisclie kaart en het
rapport betreffende dat district konden worden ingediend.
De uitkomsten van het ingesteld onderzoek naar den
tin-rijkdom van het eiland Singkep, behoorende tot de
residentie Kiouw (verg. het verslag van 1875, bladz. 203),
zijn over het algemeen niet bevredigend geweest. De mijningenieur, die met het onderzoek belast was, bragt in den
aanvang van 1876 een verslag uit van zijne bevindingen,
dat zal worden opgenomen in het straks genoemd jaarboek.
Hier zij slechts vermeld dat de op Singkep aanwezige
hoeveelheid erts betrekkelijk gering bleek te zijn, weshalve
eene ontginning van het eiland geacht werd geen noemenswaardige voordeden te zullen opleveren. Omtrent
eene voortzetting van het onderzoek op de overige eilanden
van den Lingga-Kiouw-archipel is nog geene beslissing
genomen, dewijl het noodige personeel daarvoor toch voor
alsnog- niet beschikbaar zou zijn.

Diepe grondpeilingen. De artesische putboring op het
eiland Onrust werd in de maand Augustus 1876 op eene
diepte van 151 meters beëindigd. De daarbij verkregen
uitkomsten waren niet g u n s t i g , want door gebrek aan
stijgkracht was de wateropbrengst boren den Leganen
grond zeer g e r i n g ; bovendien bleek, dat het water van

dezen dieperen put nog in hoogere mate deselfde nadeau'ge

eigenschappen bezat als het water dat verkregen werd uit
den minder diepen artesischen put die vroeger op dat
eiland geboord werd. Het water bevatte namelijk 1,313
gram vaste bestanddceleii per liter, waarvan 0,7 gram
koolzure soda en 0,443 gram keukenzout.
De zevende artesische boring t e Batavia, op liet Koningsplein, werd in het afgeloopen jaar in Februarij begonuen,
en in Augustus beëindigd op eene diepte van i87,25 meter
beneden den beganen grond. Bg deze boring werden negen
artesische aardlagen aangetroffen, welke gezamenlijk gelijkvloers een debiet gaven van 1008 liters per minuut,
hetgeen voor eene aftaphoogte van 2,50 meter boven den
beganen grond neg ruim 750 liters per m i n u u t geeft. Het
water van dezen put bevatte 0,417 gram vaste bestanddeelen per liter, waarvan 0,125 kiezel z u r e - en 0,177 koolzure soda, zoo lat de verkregen uitkomsten in alle opzigten zeer gunstig mogen genoemd worden. Van de
voorgenomen boring in de Prinsenlaan te Batavia werd
afgezien, vermits bij de reeds voltooide boringen was
gebleken, dat zoowel de qualiteit als de quautiteit van
het water minder wordt, naarmate de putten meer noordelijk zijn gelegen. Dientengevolge werd besloten dat
de achtste artesische boring zoude uitgevoerd worden te
Balemba, aan den groeten weg.tusschen Batavia en Meester
Cornelis. Deze boring werd begonnen in November 1876
(2) Aan de koolformatien, in de beide gewesten aanwezig, wordt
door den met het onderzoek belasten ingenieur geen groote waarde
toegekend. Niet dat de lagen niet ontginbaar zouden zijn. maar de
kolen worden, zonder bijvoeging van betere soorten, bijv. Borneokolen, niet voor stoomgebruik geschikt geacht. Ertsen zijn nergens,
en zuivere kalk is slechts op één punt (in de Üoven-Kawas, residentie 1'nlcinliaiig) aangetrotïen. Ook moet nog kalk voorkemen in
de nabijheid van Moeara Doea in dezelfde residentie, welke streek
Mhtel niet bezocht werd. Het sehieferterreiu van de Kawas schijnt
eerst in zjjne voortzetting door Lenioen (bovenlanden van Djanibi)
goud te bevatten. Het verdient opmerking, zoo leest men in het
voorloopig berigt betreffende den bedoelden verkenningstogt, dat
Korintji waarschijnlijk geen goud bevat Het zoogenaamde Korintjigoud wordt door Korintjicrs gewassclien in Lemoen, en dan gedeeltelijk in de Kawas en te l'alembang, maar ook naar den kant
van Indrapoera en Padang onder den bedoelden naam ter markt
gebragt. Graniet — dat evenwel geen kwartsgangcn bevat — is
alleen aangetroffen in de Makakau, in de Semindo (Jcloe Lorwen
in de Pasoemah Oeloe Manna.
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Zij had met ultimo Februarij 1877 eene diepte bereikt van
104,53 meter, waarbij een n a t e l artesische lagen werden
aangetroffen, die gezamenlijk ongeveer 750 liters water
per tniuuut gaven. In deu loop der maand Maart werd
<>]> ongeveer 193 nieters diepteeenesevendearteaiaobeaardlaag aangeboord, die ongeveer 160 litera water per minuut
gaf, terwijl in April zoowol op ruim 200 als op ongeveer
203 metera diepte eene arteeiache laag werd gevonden, van
welke vooral de laatste eene rijke bron bevatte, die het
debiel tot op 2500 liters per minuut deed stijgen.
In het 1-iatst van November 1870 werd begonnen met
het boren van een artesisehen p u t te TandjongPriok, waar
eerlang met den bavenbouw een aanvang aou moeten worden
gemaakt (verg. bladx. 140). Op den 28eten Februarnl87?
was deze put op ie diepte van 105,80 meter voltooid; hij
leverde toen, geujk met den beganen grond, ongeveer470
liters goed drinkwater per minuut. Om te kunnen voorzien
in de aanzienlijke lieboefte aan goed water tijdens den
aanleg der havenwerken, werd in Maart jL door dé Indische
Begering besloten om bier nog een tweeden artesisehen
put te doen boren.
De tweede artesische putboring in Atjeh, namelijk te
Pantel Perak, werd voortgezet tot eene diepte van 170
meters, waarbij geen nieuwe artesische aanllagen werden
aangetroffen. Na de plaatsing der stijglmizen bleek het
water van dezen put naauwelijks 0,7 meter boven den beranen grond te stijgen. Het debiet hedraagt ongeveer (J0
iters per minuut op 0,1 meter beneden den beganen grond.
In den aanvang van 187(5 bleek dat de wateropbrengst van
den eersten in Atjeh gehoorden artesisehen put, binnen Kotta
Radja, voortdurend verminderde. Een ingesteld onderzoek
bragt aan bet licht dat bij bet bouwen van den put stukken buis in de stijgbuis waren gevallen, die men verzuimd had er weder uit te halen. De aangewende pogingen
tot herstel hadden tengevolge, dat er een gat in de b e kleedingsbuizen werd gestooten, waardoorgrond naar binnen
drong , zoodat de put als geheel verloren moest worden
beschouwd. In het begin van December 1876 werd een
aanvang gemaakt met de boring van een nieuwen put.
Deze had op den 25 Februarij jl. eene diepte bereikt van
101,20 meter, zood.it eene spoedige voltooijing werd te
gemoet gezien.
Tijdelijk gebrek aan personeel was oorzaak dat bet geologisch onderzoek van een gedeelte van Midden-Java , ten
dienste der drinkwatervoorziening van eenige volkrijke kustplaatsen , in 1870 niet verder kon worden voortgezet.
In het begin van April 1877 besloot de Indische Reger i n g eene proef te doen nemen met de zoogenaamde A a l borger boormethode, waarvan reeds in het vorig verslag
(bladz. 204) melding werd gemaakt.
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S 2.
ii.

O n t g i n n i n g van gouvernementswege.

In 1870 werden bij 's lands pakhuizen op Hanka i n g e leverd 02 912 pikols t i n , dat is 3185 pikols minder dan in
1875, en 7335 pikols minder dan de gemiddelde jaarlijksclie levering (70247 pikols) (1) in hei tienjarig tijdvak
van 1806 t/m 187.">. De afneming der productie WOrat toegeschreven aan de mindere erterykheid der tingronden en
aan langdurige droogte. Onder het cijfer van 02912 pikols
zijn de 1162 pikols tin begrepen, die verkregen werden
van 38 V4 bij het einde van 1875 onversmolten gebleven
« n a c h t e n " erts. Trekt men deze hoeveelheid af van het
product in 1870 verkregen, doch voegt men daar weder
bij de op liet einde van dat jaar nog onversmolten g e bleven 8 « n a c h t e n " e r t s , die 240 pikols tin kunnen opleveren, dan verkrijgt men voor het afgeloopen jaar eene
productie van 61 990 pikols tin.
Hij het einde van het jaar beliep het aantal werklieden
7879 tegen respectievelijk 8012 en 8004 op 31 December
1874 en 1875, zoodat geen belangrijke vermindering van
werkkrachten heeft plaats gehad. Echter doet zich , ook
met het oog op het gehalte der mijnwerkers, waaronder
er velen zijn die voor den arbeid reeds te oud beginnen te
worden, de wensohclijkheid gevoelen om meer nieuwe
krachten in de mijnen te brengen, te meer daar in de
laatste drie jaren zeer weinig werklieden uit China zijn
aangevoerd (2). Reeds sedert eenigen tijd zijn dan ook in
Indie overwegingen aanhangig omtrent de beste middelen
om den aanvoer en het behoud van goede werkkrachten
op Hanka zooveel mogelijk te bevorderen. Daar deze zaak
naauw zamenhangt met de regeling der exploitatie in
't algemeen , en de adviezen der technische en administratieve autoriteiten dienaangaande zeer uiteenliepen, heeft
de Gouverneur-Generaal het wenschelijk geacht den toestand
der ontginning op Banka, en de wijze waarop zij plaats
heeft, naauwdteurig te doen nagaan door eene commissie
van drie deskundigen. Aan die commissie, ingevolge een
besluit van 23 Junij jl. zamengeste'ld uit den adsistentresident van Henkoelen, gewezen administrateur der t i n mijnen , een der hoofdingenieurs van het mijnwezen en
den administrateur der tinmijnen in het district Soengeiliat,
is tevens opgedragen de noodige voorstellen tot verbetering
te doen.
Als gewoonlijk wordt hieronder weder een overzigt gegeven van de productie en van het aantal arbeiders in de
twee laatste j a r e n , afzonderlijk bij de gouvernements(onder controle werkende) mijnen en bij de zoogenaamde
particuliere (3) ontginningen.

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

DOOR W I E GELEVERD.

Tin-oii/i/iitiii'ii/i'ii.

1875.

1876.

49 964

47 678

Getal mijnwerkers bij het einde van:

1875.

1876.

JaarDeelKolenDeelJaarKolenhebbers. looners. branders. hebbers. looners. branders,
2 528

3 421

693

2 428

3 542

677

(75.50 pet.) (75,78 pet.)

16133

15 234

6 642

6 647

1 362

1232

8 004

7 879

(24,41 pet.) (24.82 pet.)

Totaal .

.

.

66 097

62 912

(100 pet.)

(100 pet.)

(1) In de tien jaren 1856 t/m 1865 werden gemiddeld per jaar
ingeleverd 84 845 pikols.
(2) Terwül in 1871 t/m 1873 achtereenvolgens 1141, 1214 en

1219 Chinesche arbeiders werden aangebragt, daalde het ejjfer in
1874 t/m 1876 respectievelijk tot 122, 49 en 97.
' (3) Verg. de verslagen van 1869, bladz-. 158, en van 1872,
bladz. 190.
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Koloniaal verslag van 1 8 7 7 .
Het tin uit de gouverneinentsinijnen kwam (geleverd in
de pakhuizen op Banka) den lande n staan op bijna f 85,60
p e r p i k o l , tegen ruim f24 en f21,78 in 1875 en 1874. De
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geldelijke uitkomsten der mijnen blijken uit het volgende
overzigt.

i • r o.

1 • f ft.

Voor het geleverde tin
(a f 13,50 per pikol):

hadden de mijnen te

ontvangen
f

f

674 514
892 3 0 9 s

f

643 050
205 663
f

849 313

f

134 039

f

261 428
127 389

De verstrekkingen vertegenwoordigden een bedrag van : (1)
a. wegens geldswaarde van verstrekte rijst, zout, olie en
f

f

505149
187 476

Alzoo hadden de mijnwerkers te goed

512 787
202 487
/ l d il•*

0:)2 ')'i>
199 684 5

f

De uitkeeringen echter bedroegen:
f

f

76 005
217 799
f

In den loop van het jaar werd aangezuiverd of voor rekening van den lande afgeschreven een bedrag van . . .
Bij het einde van het jaar waren dus de schulden

55 705
205 663

293 804
94119'
117

18 259

toege-

Bijpassing aan de gou vernemen tsmijnen van hetgeen zij, na
aftrekking der genoten voorschotten en verstrekkingen, minder aan uitkeering zouden ontvangen dan f 5 per pikol (2).

f

94 0 0 2 '
562 835

f

109 130
656 8 3 7 5

f

656 8 3 7 6

f

765 9 6 7 5

f

178 018

f

191 650

38 575

40 485

(1) Hieronder zün niet begrepen de verstrekkingen van rijst aan de particuliere mijnen, welke niet op rekening maar ;'i contant geschieden.
(2) Zie het verslag van 18G4, bladz. 19G.
Het aantal verbeterde smeltovens vermeerderde in 1876
met 4 , zoodat bij het einde van het jaar 94 van die nieuwe
smeltovens in gebruik waren.
De afvoer van tin van Banka naar J a v a , in 1874 (zie
het verslag van dat j a a r , bladz. 205), .gezamenlijk met
den aanvoer van rijst voor eerstgemeld eiland, voor den
tijd van vijf jaren uitbesteed, scheen niet altijd geregeld
te geschieden; althans door de faktorij der Nederlaiulsche
Handelmaatschappij werd geklaagd dat de tindepóts te
Samarang en Soerabaija niet altijd genoegzaam voorzien w a r e n , hetgeen wederom moeijelijkheid opleverde
voor de tijdige verscheping van het tin naar Nederland.
Sedert zijn in Indie maatregelen getroffen ten einde de
aanleiding tot die klagten weg te nemen. Terwijl de regeling v a n - en het toezigt op den afscheep tot dusver was
overgelaten aan de administrateurs der tinmijnen , wordt
nu regtstreeks door den directeur van onderwijs , eeredienst
en nijverheid bepaald, hoeveel tin door de schepen des
aannemers op elke reis van Banka moet worden ingeladen en naar welk depot de lading gebragt moet worden.
Ten vervolge op vroegere opgaven van dien aard wordt
hier een overzigt aangeboden van de uitkomsten der gouvemements tinveilingen (hier te lande) in de twee jongst
verstreken jaren en in het eerste semester van het loopende
jaar (1).

Veilint
gehouden in

Januarij...
Maart
Mei
Julij
September.
November .

Januarij.. .
Maart
Mei
Julij
September.
November.

(1) Over het denkbeeld eener inkrimping van het getal veilingen
zie men bladz. 163.
IVjMml van de Nederlandsche Staats-courant. 1877 — 1878.

Januarij.
Maart...
Mei

Gemiddelde
Aantal
opbrengst per 50
Verkochte
uitgelever- kilogrammen.
hoeveelheid
netto kiloin pikola,
grammen. Bruto.
Netto.
18
ra.
11500,00
709 254
11699,50
717 878
11670,61
716 320
11 549,50
708 883
11 770,59
721 529
11800,00
722 692
69 990,20 4 296 556
1 8 ?G.
7 350.00
451 180
232 580
3 808,91
15 051,00
920 636
940 464
15 330,00
933 318
15 250,00
932 809
15 249,47
72 039,38 4 410 986
1877.
624 326
10 201,48
744 913
12 200,00
714 799
11 695,87

f 55,78 f 52,75
02,31* 49,545
49,94
47,07*
48,06
45,36
52,43
49,62
50,30
47,33
(a)f51,47 f 48,00
49,75 f
49.75
45.23
42.96
42.44
46.33
(«)f45,09 f
f

46.89
46.87
42,63
40,44
39,93
43.78
42,50

f 43,04 f 41,12
42.29
39,79
42,27
39,80

(o) Voor het verschil van dit cijfer niet den in bijlage FF van
het vorig verslag en bjjlage EE hierachter opgegeven gemiddelden
„ veilingsprijs" gelden dezelfde redenen als hierboven (bladz. 194)
met betrekking tot de koflijvcilingen zun bekend gesteld.
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In het Ix'gin van 1876 werden op lianka monsters van
eenige blokken tin genomen en door den scheikundige
v< i r den dienst van het mijnwezen onderzocht. Bij dit

onderzoek bleek dat eenige Mokkan meer dan de gewone hoeveelheid onzuivere bestanddeelen bevatten. Ook
hij de Handelmaatschappij zijn onlangs op nieuw klagten ingekomen over de onzuiverheid \an het in de gou-

vernementaveilingen verkochteBenka-tln. Ben monster, door
de koopen overgelegd tol staving hunner klagt, werd
aangehouden ten einde aan een scheikundig onderzoek in
Indie te wordt
ïderworpen. Ten aanzien van de v r a a g ,
door welke maatregelen het verkrijgen van zuiver tin van
Banka op afdoende wijze zou kunnen worden gewaarborgd,
is door de Indische Begering nog geen beslissing genomen
in afwachting van de voorstellen der straks bedoelde commissie, aan welke ook in handen is gesteld het rapport
nopens de besproken scheikundige onderzoekingen.
b.

Particuliere

o n t g i h n i n gen.

BiUiton. Gedurende het jongst verstreken boekjaar der
Billiton-nmatschappij (1 Mei 1876 — 30 April 1877) steeg
het aantal mijnwerkers op dit eiland van 3789 tot 3856,
Waaronder 689 deelhebben en 3327 koelies. Op laatstgenoemden datum waren in ontginning 48 koelit-, 44 koelitkollong- en 7 kollongmijnen. In den loop van het boekjaar
werden 4 mijnen ingetrokken, terwijl 3 nieuwe in ontginning kwamen.
De tinproduetie van 187(>/77 bedroeg 59532 pikols. In
het voorafgegane boekjaar , dat echter bij uitzondering over
14 maanden liep, had de Maatschappij verkregen 02063
pikols, overeenkomende met eene productie van 53197 in
12 maanden. In 1872/73,1873/74en 1874/75 had de productie
achtereenvolgens bedragen 54371, 50979 en 02808 pikols.
De gezondheidstoestand der mijnwerkers was zeer bevredigend. Met het bouwen van ruime en doelmatige kongsihuizen is men in het district Manggar voortgegaan. In hetzelfde district zijn drie. ventilator-smeltovens opgerigt.
Tusschen de Begering en de Maatschappij is overeengekomen dat de wegen en bruggen op BiUiton (uitgezonderd de groote bruggen te Boeding, Manggar en Gantong)
door de bevolking zullen onderhouden worden, doch dat
de Maatschappij daarvoor jaarlijks zal afdragen f 1420
aan geld en 2 pikols spijkers.
Als pachtschat (3 pet. der productie) zal de Maatschappij over 1876/77 hebben op te brengen omstreeks
1786 pikols. Over 1875/76 ontving het Gouvernement
1861 pikols. De verkoop daarvan hier te lande bragt op :
bruto f 103 9 3 6 , netto f 98 217 , d. i. respectievelijk
f 45,53' en f 43,03 per 50 kilogrammen.
De Maatschappij brengt haar product in veiling te Batavia
en verkreeg in 1876 in zes veilingen, elk (in rond cijfer) groot
p. m. 10 000 pikols, achtereenvolgens f 52,99,f50,12,f47,53,
f46,42, f44,99 en f48,68 gemiddeld per pikol. Volgens globale berekening beliep de middenprijs over al de veilingen
dooreengenomen f48 a f 4 9 , tegen ruim f54'/ s in 1875.
Siak. In October 1876 bezocht de controleur van Siak
de tin-onderneming van den heer VOS HF.DEMANX c. S. in
de omstreken van Batoe Gadja. De tinsmelting was toen
juist afgeloopen en had eene productie opgeleverd van
circa 46 pikols van uitmuntende hoedanigheid. In ertsrijkheid evenwel beantwoordde de in bewerking zijnde
mijn niet aan de verwachting. Bovendien hadden onder
de mijnwerkers aanhoudend ziekten geheerscht, zoodat
gedurende het tweejarig bestaan der onderneming dooreengenomen niet meer dan 30 man daags hadden kunnen arbeiden. Een groot deel van den tijd was in beslag
genomen door het oprigten der vele voor de nederzetting
noodige gebouwen , den aanleg eener uitgestrekte waterleiding , het wegruimen van zwaar geboomte op het tot
vestiging benoodigde terrein, het maken van proefputten ,
benevens het uitdiepen van de mijn zelve. In verband
met een en ander werden de tot dusver verkregen uitkomsten niet als onbevredigend beschouwd. Volgens het zeggen der inboorlingen , waaronder ervaren tinzoekers , zou
in de Siaksche bovenlanden de tinerts niet op bepaalde
punten in groote hoeveelheid aangetroffen worden, doch
moet daarentegen de grond over eene zeer groote opper-
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vlakte tinhotidend zijn. Bene voordeelige exploitatie zou
daarom alleen te wachten zijn, wanneer het aantal mijnwerkers bijv. op een lOOOtal werd gebragt. Later ontvangen
berigten melden dat het aantal ('hinescho koelies , bij de
onderneming werkzaam, in den aanvang van dit jaar tot
400 was Beklommen. Het plan bestond, om voor bet vervoer van het tin en de benoodigde levensmiddelen enz.
een stooinbootje van geringen diepgang tusschen Siak
en Batoe Gadja in de vaart te brengen. Onder de mijnwerkers, die zich over 't algemeen ordelijk gedroegen,
beerschte een goede g e e s t ; van de zijde der onderneming
wordt er dan ook voor gezorgd , dat zij eene goede behandeling ondervinden. Ook hoofden en bevolking worden
gezegd met de onderneming zeer te zijn ingenomen.
§ 3.
a.

Kolen-ontginningen.

O n t g i n n i n g van

gouvernementswege.

In 1876 werd bij de mijn Oranje Nassau (Zuider- on Oosterafdeeling van Borneo) de kolenput tot op de vereischte
diepte van 74 nieters gebragt. Ter verbinding van den
machine- en den kolenput werd op de diepte van 73
meters eene galerij gedreven , welke in Januarij 1877 geheel gereed kwam. De tijdelijke ontginning te Assahan
leverde in 1876 4314 ton , terwijl werden afgevoerd 4408
ton kolen. Bij het einde van het jaar lagen bij de mijn
nog opgeschuurd 1 9 9 0 t o n , derhalve 103 ton minder dan
op 31 December 1875.
I.

P a r t i c u l i e r e o n t g i n n i n g e n en c o n c e s s i e aanvragen.

Van eene verdere ontginning van kolen in de afdeeling
Banjoeassin (Palembang; concessie Toengkal) werd gedurende het jaar 1876 niets vernomen.
De concessie voor de kolen-ontginning in Benkoelen
(concessie Soeban ; zie vorig verslag, bladz. 207) is tot
dusver nog niet definitief verleend. De g e g a d i g d e , die
bij de uitbesteding het hoogste bod had gedaan, bleef in
gebreke het bewijs te leveren dat hij over de noodige
geldmiddelen voor de ontginning beschikken kon. Ook
de tweede inschrijver heeft het vereischte kapitaal n o g
niet gevonden; de termijn, die hem aanvankelijk voor
de aanvaarding der concessie gesteld w a s , is onlangs op
zijn verzoek verlengd.
Omtrent de steenkolen-ontginningen van de inlandsche
bevolking op Laut-1'oeloe (Zuider-en Oosterafdeeling van
Borneo) en aan de Boven-Kapoeas-rivier (Westerafdeeling
van Borneo) valt niets belangrijks te vermelden.
§•4.

Mijnbouwknndijc

opsporingen door

particulieren.

In December 1876 werd voor den tijd van drie achtereenvolgende jaren vergunning verleend tot het opsporen
van kolenlagen in de onder-afdeelingen I.ematang-Ilir,
Ogan-Oeloe en Knim van de residentie Palembang.
In Januarij 1877 werd ook vergunning verleend, en
wel voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren, tot
het opsporen van goud in het gedeelte der Padangsche
Bovenlanden (Sumatra's W e s t k u s t ) , gelegen oostwaarts
van het meer van Singkarah en noordwaarts van het
dorp van dienzelfden naam.
III.

ZOUT.

Ofschoon in het afgeloopen jaar de zout-aanmaak, die
van 1871 af alleen op Madura plaats vindt, eene uitbreiding onderging door de heropening van twee (1) sedert
eenige jaren gesloten etablissementen op dat eiland (beide
in de afdeeling Sampang), beliep toch de ingeleverde hoeveelheid zout slechts weinig meer dan in 1875, namelijk
38 400'%,, kojans (29 889 I 3 / 3 0 in de afdeeling Sumanap en
8511 in de afdeeling Sampang), tegen 37 337 kojans in.
laatstgenoemd jaar, 18 195 in 1874 en 38 263 in 1873.
(1) Bjj het geheel nieuwe etablissement te Grissee-poetih (ziehet verslag van 1875 bladz. 208) konden de zoutpannen niet tjjdig
genoeg in gereedheid worden gebragt om nog in 187G zout daarvan
te winnen. Over hetgeen te doen zal z(jn om die inrigting op den
duur aan het doel te doen beantwoorden, zal advies worden uitgebragt door eene commissie, bestaande uit een zee-offlcier en een.
ingenieur van den waterstaat.

2.]
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Dat de zoutlevering in de afdeeliug Sumanit]) ditmaal
niet aanzienlijker was (die van Sampan^ overtrof de ramingmet ruim 7 7 ), moet hieraan worden toegeschreven dat de
weersgesteldheid er doorgaans minder ^unstij»- was , en dat

derscheidene residentien, tevens aanwijzende waar en voor
welke doeleinden afwijkende prijsbepalingen bestaan ,

van de gewonnen productie eene nog niet ingeleverde hoe>

Jaren achtereenvolgen! opbragt f 5 70:i 453 en f 5 425 562.

veelheid van p. m. 9000 kojam door regens werd vernietigd terwijl H DOg op <le [liiimen lag.
De productiekosten kwamen in 1878 t e staan par kojan :
in Sumanap op f' 13,52 (tegen f' 12,55' in 1875) en in

Bij onlonnancie van 6 October 1876 [Iniitek
Slatttsblad
n ' . 258) werd het nobdÜM verordend tot wettiging van
de sedert jaren a;m de bevolking van zeven dessu's der

Sftmpeng op f 10,88. De gemiddelde verdienste der sout-

de zouthoudende modderwellen aldaar ten eigen bate te
exploiteeren. Ook de belasting (cijns), door die soutmakers
op te brengen, werd alsnog in verbindenden vorm geregeld. Even als tot dus ver zal de heffing- bedragen 7 5
der waarde van het z o u t , berekend naar den laagsten
plaatselijken marktprijs. Echter zal voortaan de aanslag
zich regelen naar de productie van het loopende jasir
(dus niet meer naar die van het voorafgegane), en zal
bij de bepaling van bet aandeel, door eiken zoutmakor
hoofdelijk verschuldigd, ook rekening gehouden worden
met de grootte van ieders verdampingatceatel (2). Met het
oog op de geringe hoeveelheid die voor uitvoer beschikbaar blijft (voor noemenswaardige uitbreiding is de zoutwinning in Grrobogan niet vatbaar) (3), is aan den uitvoer
naar Soerakarta geen belemmering in den weg gelegd.
Uitvoer naar elders is echter verboden.
De vernieuwde uitvaardiging (in regtsgeldigen vorm)
van een verbod tegen den uitvoer uit .Soerakarta en Djokjokarta van het in die gewesten (aan het zuiderstrand)
aangemaakte zout, waartoe aanvankelijk het voornemen
bestond (zie het verslag van 1875, bladz. 209), is bij
nadere overweging voor 's hands minder noodzakelijk geacht.
Eenige maanden geleden werden van het Indisch Bestuur
voorstellen ontvangen betreffende eene betere codificeering
der verordeningen nopens het zoutmonopolie in het algemeen , ook voor de buitenbezittingen , maar bet blejk niet
dat het beginsel van het monopolie zelf een onderwerp van
onderzoek had uitgemaakt, waarbij de vraag zou zijn te
overwegen geweest, of het geen aanbeveling kon verdienen
daarvoor een accijns in de plaats te stellen. De GouverneurGeneraal is uitgenoodigd dit denkbeeld alsnog in gezette
overweging te nemen. Voor's hands zijn dus de bedoelde
voorstellen aangehouden.
Het debiet bij 's lands pakhuizen in de buitenbezittingen
gedurende de laatste drie jaren blijkt uit de volgende
opgaaf.

makers in elk dier ufdeelingen bedroeg respectievelijk f 104
en f 152 per hoofd (in 1875 in Suinaiiiip f 224).
De afscheep uit de hoofddepots naar de strandpakhuizen
op Java's noordkust en naar de buitenbezittingen vond
geregeld plaats en ook kwamen weinig verliezen door
zeeramp voor. In het transport naar de zuidkust, van Java
moest het Gouvernement in de tweede helft van 187G zelf
voorzien ten laste des aannemers, die buiten staat bleek
het vervoer geregeld voort te zetten.
De opgaven omtrent de hoeveelheid z o u t , welke in 1870
van gouvernementswege op Java en Madura werd gedebiteerd (behalve alleen in Djokjokarta, waar geen gou vernementsverkooppakhuis is gevestigd), wijzen , tegenover het
debiet in 1875, dat .'10 123 kojans bedroeg, eene vermindering aan voor de residentie Batavia alléén van 4208
kojans en voor alle gewesten te zamen van 2889 kojans.
In 10 gewesten werden namelijk 2120 kojans méér dan in
1875 gedebiteerd, doch in 10 andere , met inbegrip van
Batavia , 5018 kojans minder, terwijl in twee residentien
(Pasoeroean en Banjoewangi) het debiet onveranderd bleef.
In de residentie Batavia, waar het Gouvernement in de
jaren 1872 tot en met 1875 alleen ter hoofdplaats zout
verkrijgbaar had gelaten, en wel tegen f 5 per pikol,
doch met 1 Januarij 1876 den gewonen prijs van f 0,72 (1)
hersteldeen tevens de binnenlandsche pakhuizen heropende,
stond het mindere debiet van 1876 voornamelijk niet die
prijsverhooging in verband, daar in de vier voorafgegane
jaren tegen den verlaagden prijs veel zout te Batavia werd
ingekocht voor het verbruik in naburige residentien, welke
verkoopen in 1876 natuurlijk ophielden, zonder echter
geheel opgewogen te worden door meer debiet in de bedoelde gewesten zelf. Bij de pakhuizen in Bantam, Kraw a n g , Preanger regentschappen en Cheribon werden namelijk in 't geheel slechts 1626 kojans meer afgezet dan
in 1875. Een vijfjarig overzigt van het debiet in de on-

1874.
G E W E S T E N.

wordt aangetroffen in bijlage XX. Daaruit blijkt dat het
debiet op Java en Madura in de twee Jongst verloopen

ofdeeling Orobogan (Samarang) gelaten bevoegdheid om

1S7G.

1875.

HoeveelHoeveelheid
heid
Opbrengst. (kojans). Opb:
(kojans).
(«)
(«)

Hoeveelheid
(kojans). Opbrengst.
(a)

f 335 710 2 080

AANMERKINGEN.

(a) De hoeveelheden zijn
in kojans afgerond.

317 550

2 238

277

55 785

300

59 885

301

60 424

66

9 880

174

26 062

221

33 095 wordt het zout tegen lageren

Palembang

1126

197 110

1253

219 232 1207

211216 f 4 per pikol (anders tegen

Banka (b)

233

35 831

214

33 370

212

Westerafdeeling van Borneo .

883

154 453

959

167 804

894

156 442

Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo

1397

279 326

1394

278 807 1340

268 018

6 099

f 1 049 935

6 532

Samatra's Westkust

. . . .

Benkoelen
Lampongsche districten. . .

2 117

f

312 053

(i) Aan de mijnwerkers

prjjs berekend, namelijk tegen

f6,72). Tegen eerstgenoomden

32145 prijs werden verstrekt: in 1874

13G, in 1875 120 en in 1876
129 kojans.

f 1120 870 6 255 f 1 073 393

Uit het overzigt blijkt dat, terwijl het debiet in Benkoelen en op Banka nagenoeg op dezelfde hoogte bleef als

in 1875 en alleen in de Lampongsche districten t o e n a m ,
(vermoedelijk omdat, sedert de prijsverandering te B a t a v i a ,

(1) Van het in 1874 in Indie geopperde denkbeeld om, totstijving
van 's lands inkomsten, voorstellen te doen tot verhooging van den
zoutprijs, werd in het laatst van 1870 door de Indische Regering
afgezien, uit overweging dat het doel beter langs anderen weg kon
worden bereikt, b. v. door eeno nieuwe regeling der bedr[jfsbelasting
(verg. bladz. 90).

(2) Over 1876 werd aan belasting op de zoutwellen (naar de
oude voorwaarden) geheven f 5609, tegen f 5594 over 1875.
(3) De productie, die in de vijfjaren 1871 t/m 1875 achtereenvolgens geklommen was van 13 667 tot 14 071 pikols, bedroeg in
1876 14 108 pikols.

[5.
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de Lampongaobe handelaren zich niet meer on die hoofd
plaats van zout voorzagen), daarentegen in de vier andere
buitonbezittingen bet debiet in 187(> at'nain. Redenen voor
die vermindering vindt men niet omgegeven.
Hij bet eind van 1876 bedroeg de gouvernementi aoutvoorraad ld7466 kojani, waarvan in do hoofddepóti
142 339 (1) en in de verkooppnkhuizen of derwaarts onder
weg 25 127.
IV.

KOOPVAAHT EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopvaart.
Het is in Indie wenschelijk geoordeeld de aldaar ver
schijnende jaarlijksche statistiek van den handel en de
■Cheepvaart niet meer uit twee afzonderlijke gedeelten, het
eene Java on Madura, liet andere de Ihiitenbozittiiigen
betredende, te doen bestaan, maar al de bezittingen te
zainen als één geheel te behandelen. Dientengevolge is
in de laatstelijk bewerkte statistieken over 1874 en 1875 (2)
zoowel het goederen- als het scheepvaartverkeer met de
landen buiten Nederlandseh Indie thans voor al de bezit
tingen gezamenlijk aangewezen. Van het verkeer tusschen
de verschillende deelen der bezittingen en van het verkeer
van elk deel der bezittingen op zich zelf met landen buiten
Nederlandseh Indie, is geen melding meer gemaakt (3).
De overige wijzigingen in de inrigting der statistiek, welke
hier vermelding verdienen, ook omdat zij ertoe leiden dat
vergelijkingen met vorige jaren niet met genoegzame juist
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heid te maken zijn (4), komen — buiten hetgeen straks
nog ten aanzien der scheepvaart-statistiek zal zijn op te
merken — op het volgende neder. Onder de hoofden » algemeene invoer" en »algemeen» uitvoer" zijn thans ook
begrepen de goederen die zijn doorgevoerd; van dese goe
deren was in de vroegere Indische handels-statistieken geen
sprake. Niettemin zijn bij de nieuwe inrigting toch afzon
derlijke rubrieken behouden, aanduidende den invoer van
goederen tot verbruik : a. dadelijk uit de schepen , b. na
in entrepot opgenomen te zijn geweest, en voorts den
uitvoer van goederen uit het vrije verkeer (waaronder dus
niet begrepen zijn do goederen die uit de entrepot» zijn
uitgevoerd, noch de doorgevoerde goederen). Voorts zijn ,
ter berekening van de waarde der verschillende goederen
die in gewigt of maat (kilogrammen, liters, enz.) zijn
opgegeven, de eenheidsprijzen gevolgd , door de kamer van
koophandel en nijverheid te Batavia verstrekt, terwijl
vroeger die prijzen berekend werden uit de opgaven van
de verschillende ontvangers of havenmeesters die de plaat
selijke statistieken leverden. Ten aanzien van de aanduiding
der vlaggen is thans, wat het goederenverkeer betreft,
niet meer eene splitsing voor elke natie in het bijzonder
aangenomen, maar alleen onderscheid gemaakt tusschen de
Nederlandsche (waaronder de daarmede voor de kustvaart
gelijkgestelde) vlag en de vreemde vlag in 't algemeen.
De naar de bovenbedoelde beginselen opgemaakte sta
tistiek der handelsbeweging tusschen .Nederlandseh Indie
en de landen daarbuiten gelegen wijst over de jaren 1874
en 1875 (5) de volgende uitkomsten aan:
UITVOERWAARDE.

INVOERWAARDE.

Koopmanschappen of
speciën.

Algemeenc uitvoer.

Invoer tot verbruik.

Algcmeene invoer.

1874.

Uitvoer uit het vrije verkeer.

(CL)

Voor rekening van particulieren.
Ned. vl. f 57 013 20*
Koop- l f ï . vl.
man
schap
pen.

33 028 009

iNed. vl. f 40 811 501

Ned. vl. f 05 234 350

|Vr. vl.

Vr. vl.

f 90 041 873 pit entrepot.

28 489 754

f 04 103 097
Vr. vl.

00 875 830

00 342 532

f 120 H O 180

f 124 500 229

18 394 970
f 93 090 285

'Ned. vl. f 4 0*5 723
\Vr. vl.
Specieu./

572 870

Ned. vl. f 4 070 434

Ned. vl. f

750 081

Ned. vl. f

750 081

Vr. vl.

Vr. vl.

5G5 538

Vr. vl.

505 538

4 058 599 Uit entrepot,

572 870

I 310219

1 310219

i
4 049 310

Ned. vl. f Gl 098 927
,Vr. vl.
To
zamen.

Ned. vl. f 50 887 995

|Vr. vl.
33 001 545
f 95 300 472 Tjit entrepot.

29 002 030

Ned. vl. f 05 985 031

Ned. vl. f 04 914 378

Vr. vl.

Vr. vl.

01 441 374
f 127 420 401

GO 908 070
1' 125 822 448

18 394 970
f 98 345 595

Voor rekening van het Gouvernement.
Koopmanschappen
Speciën

f
Te zamen. . . . . . f

5 312 872
1 000 000
0 312 872

f 41 751 580
f 4 1751 580

(a) De cijfers in 't vorig verslag (bladz. 209) hadden alleen betrekking tot Java en Madura. Bovendien was in die opgaven nog wél
begrepen het verkeer met sommige gedeelten van den Nederlandseh Indischcn Archipel, liet verkeer nameljjk met de vrijhavens en met de
havens gelegen in gedeelten van den Archipel, die niet onder direct beheer van het Nederlandseh Indisch Gouvernement slaan ea waar
dus niet van gouvernemcntswegc iu- en uitvoerregten worden geheven (verg. vorig verslag blad/.. 210).
(1) Hiervan op Madura 117 249 kojans (te Sumanap 95 339,
Sampang 21529 en Boender 381), in Rembang (te Paradessi) 24 477
en in Bantam (te Tanara) U I kojans.
(2) De gedrukte statistiek over 1874 werd reeds aan de StatenGeneraal aangeboden by brief van den Minister van Koloniën dd.
31 Augustus 1877; die over 1875 zal spoedig volgen.
(3) Dezerzijds is aan de Indische Regering in overweging ge
geven om in dit opzijt, zoowel voor Java en Madura als voor de
buitenbezittingen (welke reeds sedert 1871 in de handelsstatistiek
minder eigenaardig als één geheel werden behandeld), de vroeger
gevolgde inrigting te herstellen, daar het niet zonder belang scheen
de handelsbeweging zoowel van Java en Madura als van elke bui
tenbezitting afzonderlijk te kennen. Tevens is het denkbeeld ge
opperd om, zoo mogelijk, in de leemte te doen voorzien door eene
aanvullings-statistiek over de jaren 1874 en 1876.
(4) De vergelijking werd in Indie geacht ook daarom de noodige
waarde te zullen missen, omdat — zoo als reeds iu 't vorig verslag

(bladz. 210) werd opgemerkt — de aangiften ten in- of uitvoer, op
welke de statistiek voornamelijk berust, over 1873 en vorige jaren
naar geheel andere bepalingen zjjn opgemaakt dan over 1874, toen
bijv. de vroegere (doorgaans te lage) waarde-schattingen vervangen
zjjn door opgaven deswege van de in- en uitvoerders, waarvan de
juistheid door strenger toczigt en doelmatiger regeling zooveel
doenljjk gewaarborgd werd. Dezelfde opmerking geldt ten aanzien
van de opgegeven hoeveelheden.
(5) De statistiek van 187G zou in Juny jl. in Indie ter perse
gaan. Over dat jaar zjjn hier Ie lande nog geen andere cijfers be
kend dan die welke voor Java en Madura vervat zjjn in de maandelyksche in- en uitvoerstaten der voornaamste handelsartikelen,
voorkomende in de Javaschc Courant, en daaruit overgenomen in de
Staatscourant. De statistiek over December, waarin tevens het totaal
der vorige maanden is aangeteekendy vindt men bij de Jarasche Courant van 2 Februari) 1877 {Staatscourant van 7 Junjj jl.).

rei C.
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INVOERWAARDE.

Koop-

UITVOERWAARD!..

111:1 ii -

schappen of
speciën.

\ I j ' i i u r i ; .•

Invoer tot verbruik.

illVOCI'.

Algfeinecno uitvoer.

Uitvoer uit het vrijo verkeer.

I»7*.
Voor rekening van particulieren.
(Ned. vl. f 0* 363 978

Ned. vl. f 51 710 599

Ned. vl. f 70 250 587

iVr. vl.

43 800 107

Vr. vl.

Vr. vl.

9.38

L'it entri'] üt.

schap- l e d e r e n .
schappen

39 292*10

Ned. vl. f 09 3*1 503

00 512 337

Vr. vl.

CU 270 038

f 130 708 921

f 129 052 201

22 948 172

f 108 173 223 Strand'
goederen.

9 138

8 232 820

Ned. vl. f

3 571 184

N e l . vl. f' 3 573 318

1 235 887

Vr. vl.

1 258 308

Vr. vl.

f 113 900 12.1
Ned. vl. f

8 243 320

Ned. vl. f

Vr. vl.

1 235 887

Vr. vl.

9*79213

1 258 308

4 832 552

Uit entrepot.

m

Stiandgocderen.

m

StraudSpecien. goederen.

4 831 08G

9 408 713

T e

'Ned. vl. f 72 007 304

Ned. vl. f 59 919 425

Ned. vl. f 73 830 771

[Vr. vl.

Vr. vl.

Vr. vl.

45 035 994

' Strandgoederen.

40 52S 103

f 117 C52 ISA

Vr. vl.

01 529 0 0 !

f 135 001 470

l'it entrepot.

9 138

Ne 1. vl. 1' 72 954 881

01 770 705

f 134 483 887

22 948 172

Strand9 138

goederen.

f 123 434 838

Voor rekening- van het (iouveniemüiit.
f

Koopmanschappen

Speciën. . . .
T e zamcn

f

3774817
4 245 000
8 019 817

f

41 474 490

f

41471490

Terwijl eene meer uitgewerkte .statistiek der nandelsbeweging, onder anderen wat de soort en hoeveelheid der
goederen betreft, wordt gegeven in de bijlagen Y Y ,

de herkomst en bestemming der goederen en speciën, die
onder den a l g e m e n e n in- en uitvoer voor particuliere
rekening en onder den gouvernements i n - en uitvoer be-

nt». I—III, volgt hier nog e n e beknopte aanduiding van

grepen zijn.

L A N D E N
VAN

H E R K O M S T

W A A K D E VAN

DEN

AIOKMEF.XES INVOEB.

Voor rekening van

Voor rekening van het
Gouvernement.

particulieren.

W A A E D E VAN DEN ALGEMI:E>^N VITVOER.

Voor rekening van
particulieren.

Voor rekening van h e t
Gouvernement.

or
B E S T E M M I N G.

Koopmanschappen.

Koopmanschappen.

Speciën.

Speciën.

Koopmanschappen.

Speciën.

Koopmanschappen.

Speciën.

i s r - 4 («).
Nederland
Andere landen (buiten den
Oostersehen Archipel). .
Oostersche Archipel:
Singapore
Andere gedeelten van den
Oostersehen Archipel (6)

f 48 444 377

f

194000

16 284 522

6 810

25 234 450

4 457 789

678 524
f 90 041 873

f

„
f

4 658 599

4 057 372

f

1' 62 0 3 6 161

f

2 500

f 41 751 586

»

»

ff

44 4 9 3 754

72 800

ff

ff

1 255 500

n

18 8 7 4 5 9 3

1 240 919

ff

n

ff

1

1 0 0 0 000

5 312 872

f

„

705 678
ff
1 0 0 0 000 1126 110 186^ f

1 3 1 6 219

1 41 751 586

4 245 000

2 480 000

f 41 474 490

ff

n
F)

I S 75.
Nederland
f 50 629 549 f
Engelseh Kanaal(om orders)(r)
ff
Andere landen (buiten den
31
721
219
Oostersehen Archipel). .
Oostersche Archipel:
25 445 463
Singapore
Andere gedeelten van den
Oostersehen Archipel (4)
367 854
Onbekend (strandgoederen).
9 138
f 1 0 8 1 7 3 223

f

292 677 f 2 410 579
ff

f

ff

f 69 4 7 3 354
6 7 0 0 297

f

ff

702 090

123 820

35 5 3 1 3 1 9

62 350

8 458 296

1 2 4 0 412

18 374 906

2 214 238

689 048

75 964

26 150
9 479 21.1

f

3 774 817 1!

4 245 000

1130 768 924 f

4 832 552

f 41 471 490

(o) Zie de aanmerking onder den staat op de voorgaande bladz.
(4) Hieronder thans alleen begrepen, in tegenstelling met de opgaven op bladz. 209 van 't vorig verslag, de vreemde, niet totNeierlandsch Indie behoorende havens (Penang, Malakka, Timor Dilly, Kokos-eilanden). Onder de opgaaf van 1874 wordt hierbij ook gerangschikt een invoer ter waarde van f 111316 van Nieuw-Guinea. In de statistiek van 1875 komt dat eiland niet voor.
(e) Deze bestemming, (over welke zie ook bladz. 164,) vindt men in de handels-statistiek van 1874 niet, althans niet afzonderlijk, opgegeven
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De statistiek der scheopvanrtbeweging heeft in zooverre

pone verbetering ondergaan, alt daarin nu is aangeduid
de soort der vaartuigen (onderscheiden in stoomsche]ien,

op Buropeaohe wijze gtHaiigde ïwfltnhfipftn en opinlendVïhfl
wijze getuigde zeilschepen). !><■ vaartuigen die van eeoe
plaats op Java en Madura aankwamen op, of vertrokken
naar eene andere plaats op die eilanden, en die weike van
eene plaats in eenige buitenbezitting aankwamen op, of
verl rokken naar eene andere plaats in hetzelfde gewest

gelegen, zijn niet medegeteld. Overigen! la in dit deel der
statistiek , 'in onderscheiding van hetgeen bij de opgaven

[Neder!. (Oost-) I n d i e ]
omtrent de handelsbeweging is betracht, elke vreemde
vlag afzonderlijk aangeduid.
Aan de meer uitvoerige gegevens in de bijlagen Z Z ,
n o s . I en I I , zijn de hieronder volgende overzigten ont1
1, betreffende de soort der vaartuigen en hunne vlag
g e n ; deze laatste hier alleen onderscheiden in Nederlandsche
en vreemde vlag. (In deze overzigten is opmerkelijk het
■en aanzienlijk verschil tusschen het aantal der op inland
se] ie wijze getuigde vaartuigen in 1874 en 1875. In de
Indische bescheiden wordt dit verschil niet toegelicht; het
is echter add groot , dat men bijna gedwongen is te den
ken aan foutieve opgaven.)

AANGEKOMEN.

VERTROKKEN.

SOORT DER VAARTUIGEN

Geladen.

EN
HUNNE VLAGGEN.

Aantal. Tonnen (a).

In ballast.
Aantal.

is;

Tonnen.

Geladen.
Aantal.

Tonnen.

In ballast.
Aantal.

Tonnen.

l (b).

Stoomschepen:
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

565

352284
94121
446 405

1 178
278
1456

418511
112123
530 634

6 035
563
6 598

179 916
23 880
203 796

7 602
1017
8 619

950 711
230124
1180 835

389
176

»
1

382
166

1328
1 328

548

347 518
99 226
446 744

39 516
54 295
93 811

1302
365
1667

12 106
3 459
15 565

51622
59 082
110 704

1

1

»
607

1

607

474 748
167 181
641929

42
21

14 786
10147
24 933

5 837
491
6 328

177 378
19 541
196 919

555
102

7 521
1022
8 543

999 644
285 948
1 285 592

597
124

12 792
5 497
18 289

668
285

20
80

953

626 710
107 594
734 304

12127
35 812
47 939

1157
411
1568

378 961
186 901
565 862

3 453
505
3 958

3159
411
3 570

70 479
11913
82 392

555
59

28 372
41814
70186

4 984
1 107
6 091

1 076 150
306 408
1382 558

666
206

t

Zeilschepen op Europesche wijze getuigd:
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

80
92

172

63

Zeilschepen op inlandsche
wijze getuigd (c):
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

.
.

665
119

784

657

12 791
2 229
15 020

Totaal vaartuigen:
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

745
212

957

721

27577
12 983
40 560

1 8 !'*.
Stoomschepen:
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

.
.

684
271

955

630 773
97 846
728 619

17
69

1 187
447
1634

373 905
194 298
568 203

3 477
474
3 951

77 613
14 821
92 434

212
26

5 348
1 192
6 540

1 082 291
306 965
1 389 256

269
194

86

100

19 919
10 369
30 288

Zeilschepen op Europesche wijze g e t u i g d :
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

.
.

40
99

139

91
67

158

16 960
16 822
33 782

Zeilschepen op inlandsche
wijze g e t u i g d :
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

.
.

238

614

9 369
1773
11 142

Totaal vaartuigen:
Nederlandsche vlag.
Vreemde vlag . .

.
.

463

872

46 248
28 964
75 212

(a) De hierbedoelde ton is die van l'/ 2 M3. Vroegere opgaven omtrent de scheepvaartbeweging vermeldden de inhoudsgrootte in
lasten (gel(jk 2 ton van IV- M').
(b) De opgaven over 1874, in "t vorig verslag op bladz. 209 voorkomende, betreffen alleen Java en Madura en zjjn bovendien naar
andere beginselen verzameld (verg. het hooger gezegde ten aanzien van de statistiek der handelsbeweging;; zie overigens de voorgaande noot.
(c) Hieronder te verstaan: alle vaartuigen met inlandseh tuig, onverschillig of zy al dan niet door inlanders worden gevoerd.
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Naar gelang

vun herkomst en bestemming der vaar-
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tuigen waren de in den voorafgegnnen staat vermeldt
totalen verdeeld als v o l g t :

Aangekomen (geladen en in ballast), j
I.WHKN

Vertrokken (geladen en in hallast).

VAN BSBK0I18T EN BERTKMMÖ1H

en

Nederlandsche vlag.

\'reennle vlag.

Xederlnndschevlag.

Vreemde vlag.

SOOBT BBH VAAH'l'i'ldKN.
Aantal.

Tonnen.

Aantal.

Tonnen.

Aantal.

Tonnen. | Aantal.

'I

1 8 74.
A(l)

52

99 792

9

9 507

56

107 777

25

27 246

B(l)

102

100 514

2

1967

161

160 963

47

31 134

A

5

6 115

13

13 864

1

1582

21

20 824

B

63

49 288

238

121 943

45

36 294

226

117616

»

>

12

966

1

22

8

290

A

61

53 003

135

58 984

65

51050

104

45 570

B

101

27 534

73

24 525

115

15 564

51

8 824

(c

500

19 095

347

15 566

387

11397

203

7 081

A

271

193 374

20

13 094

260

187 109

17

6193

B

992

280 691

57

17 983

1023

276 713

62

19 754

(c

L

6 200

172 927

323

10 807

6 004

178 750

382

14 399

389

352 284

177

95 449

382

347 518

167

99 833

B

1258

458 027

370

166 418

1344

489 534

386

177 328

192 022

682

27 339

6 392

190 169

593

21770

Nederland

Andere landen (buiten den Oosterschen
Archipel)

( 0(1)

.Singapore

Andere gedeelten van den Oosterschen
Archipel (2)

Totaal vaartuigen.

(c

6 700

1 8 75.
Nederland
Engelsch Kanaal (om orders) (3) .

.

.

Andere landen (buiten den Oosterschen
Archipel)

Singapore

Andere gedeelten van den Oosterschen
Archipel (2)

Uit zee

Totaal vaartuigen.

A

53

106 957

6

5 946

40

96 078

18

19 727

B

86

80 488

5

2 930

119

110 957

21

13 830

B

»

A

17

B

»

»

1

798

30

18 054

19 696

56

34 948

5

8 063

53

30 655

79

47 766

369

177 166

32

18 452

267

129 215

C

14

724

12

622

28

910

17

504

A

128

107 475

246

55 425

120

105 671

227

54167

B

97

17 963

70

19 294

102

17 025

64

14151

C

541

26 151

221

9 269

578

27 249

224

9 371

A

502

407 681

32

7 024

523

436 817

67

13 414

B

961

238 941

100

29 636

994

248 689

96

28 473

C

3132

54153

266

5 433

3103

51 570

234

3 930

A

1

1756

»

»

•

»

t>

»

B

4

874

2

1084

»

»

9

»

C

2

38

1

2

7>

»

>

»

A

701

643 565

340

103 343

B

1227

386 032

546

81 OM

500

C

I

3 880

3>

688

646 629

365

117 963

230110

1248

395-921

478

203 723

15 326

3 709

79 729

475

13 805

(1) Onder A worden hier aangeduid stoomschepen, onder ]t zeilschepen op Europesehe wijze getuigd, en onder C zeilschepen op
inlandsche wijze getuigd.
(2) Welke gedeelten van den Archipel men hier op het oog heelt, ia reeds opgemerkt bü de vermelding der cjjfers van het handelsverkeer (zie noot b aan den voet van bladz. 227).
(3) Zie noot c op bladz. 227.
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[Nederl. (Oost-) Indie.]

lift aantal zoogenaamde groote havens is dit jaar mett I gerigt tot het doen van aandriften van in-, uit en door
voer , namelijk I'amanoekan in Kruwang en Bedanten in
twee vermeerderd {Indisch Staatsblad IH11 n»* 125 en 120).
Soerabaija.
Voor den algemoenen in- sn aitvoerhande] werden namelijk;
opengesteld: op Java de haven van Joana (Japara) en ini
Het voornemen bestaat om In de hier te lande venohUdo residentie Amboina do haven van Baparoea. Door de) nende statistiek betreflende de strandingen, schipbreuken
openstelling der eerstgenoemde haven lullen onder andereni
en andere ongevallen, aan schepen overkomen op de kus
de in de afdeelingen Joana en Patti gevestigde suikerfeten van het Koningrijk ( 1 ) , voortaan ook op to nemen de
briekanten worden gebaat, omdat de reede van Joana eene
scheepsrampen in de overseesshe bezittingen voorgevallen.
veilige gelegenheid aanbiedt tot het geregeld inladen vani
Daartoe is de medewerking der koloniale besturen ingeproducten in den westmoesson, dus juist gedurende dei
roepen.
maanden wanneer de naburige reede van Bamarang on
veilig- en de praauwvaart tussohen die haven en Joana
§ 2. Nederluddsch-Indische
Aoopcaardijvloot.
gevaarlijk is. l)oor de openstelling der haven van Baparoea
(gelegen op het eiland van dien naam, dat als het nndTerwijl in bijlage AAA. voor elk gewest afzonderlijk eeno
denpunt der voor de lcruidnagelteelt belangrijke Dliaaserai opgaaf voorkomt van het aantal, de soort en den inhoud
is te beschouwen) werd het aantal vrijhavens in Nederlandsen
der aldaar in 187(5 te huis behoorende schepen en vaar
Indie met een vermeerderd. < tverigens werden dit jaar, looals tuigen , metende 20 ton (2) en daarboven , volgen hier
reeds op bladz. 173 werd aang-eteekend , ten gerieve van
onder de totalen van dat overzigt, vergeleken met die
de uitvoerders van producten , twee nieuwe kantoren opder vier voorafgegane jaren!

Schepen.

StDomgehepen.

M
Aan
Aan
Tonnen. tal.
tal

Br kkcn.

Barken.

Tonnen.

Aan Tonnen. A a n  Tonnen.
tal.
tal.

Wangknngs,
toops en andere
soortgelijke
vaartuigen.
Aan
Aan
Aan
Aan
tal. Tonnen. tal. Tonnen. tal. Tonnen. tal. Tonnen.
Schoeners.

Kotters.

1833

II

8 748

8

0 488

87

28 428

20

5 274

i:,5

11 180

21

580

571

19 038

897

79 748

1833

31

10 740

9

8 8G4

82

27 890

30

7 094

159

11 821

14

450

661

21 500

980

94 428

1834 \

30

19 220

9

9 478

80

30 430

26

0 172

174

13 580

15

440

857

26 09G

1 203 105 440

1835 [(*)

43

24 008

8

5 984

01

36 403

30

7 380

177

14 333

16

489

905

29 319

1 270 117982

1836 )

w

20 997

8

7 593 ■ 85

34 019

20

7 007

175

13 445

17

588

1 028

40 557

1 384 130200

45

(») Zie noot 2 aan den voet dezer bladzijde.
(ó) A»n de opgaven over 187* t/m 1870 ontbreken de cijfers der residentie Sumatra's Oostkust, en aan die over 1875 en 1870 vermoedelijk
ook de cijfers der afdeeüngnn Boeleleng en Pjembrana op Bali (in 1874 begrepen onder Banjoewangi). Daarentegen zijn voor de residentie Batavia
thans voor het eerst opgegeven de wangkangs, toops en andere soortgelijke vaartuigen, vroeger voor dat gewest niet vermeld, ten getale van
112. metende 3752 ton.
(c) Hiervan 24 stoomschepen en 2 stoomjagten . alle toebehoorend? aan de Nederlandsch-Indische Stooravaartmaatschappij (verg. bladz. 105/100).
Uit den volgenden staat blijkt het aantal en de soort
der op Europesche wijze getuigde schepen en vaartuigen,
ten behoeve waarvan in de laatste vijf jaren eerste zeebrieven voor de vaart binnen Nederlandsch Indie werden
uitgereikt.

gen.
1838.
1833
1834.
1835.
1836

18
42
28
41
44

<i

c

.

H l 'té
fa

6

i

0) s

j Ai
p

« .

"

i

1

„

10
8

■i

i
15

3

■

3
3
1
4
1

1

.,

ld

££

Kot ers.

vaar
tui

Sto
schc

JAREN.

SOORT DEK VAARTUIGEN.

Aan
tal-

28
19
20
17

1
2
■
1

§idê
II
i
„
i
i

•"

Geza
menlijke
inhoud
{in ton
nen 1 (a).

3714
11 894
4 821
<J>) 11 948
19 102

(«) Ook hier zijn de vroegere opgaven (in lasten) herleid in tonnen
van 1'/; M3
(4) Verbeterde opgaaf.
Van deze schepen en vaartuigen behoorden:

m

In:

Aan
Metende
Euro
in
peanen. tonnen.

Metende
Aan
Metende
in
in
in
tonnen landers. tonnen.

1838

1

1 058

8

1 992

9

6C4

1833

10

9 574

12

1 050

20

1 270

1834

8

3 355.

14

1 279

0

187

1835

14

(o) 7 143

17

(a) 3 730

10

l/t)l 075

1836

20

14

5 800

10

091

12 071

(«) Verbeterde 'opgaaf.
Eene verordening, strekkende om de hier te lande inge
voerde nieuwe meetwijze van zeeschepen (stelsel MoOBSOM)

ook voor Nederlandsch Indie aan te nemen (verg. vorig
verslag-, bladz. 211), is aldaar bij het departement «Ier marine
in bewerking. Zoo als bereids van de Indische Regering
is vernomen , zal er bij de regeling van dit onderwerp voor
de Nederlandsch-Indische bezittingen (op welker spoedige
afdoening nog zeer onlangs is aangedrongen) in beginsel
geen bezwaar bestaan om , onder zoodanige voorwaarden
als mogten vereischt worden , aldaar ook van meting- vrij
te stellen de schepen van die Rijken , met welke hier té
lande schikkingen zijn of worden getroffen omtrent de
wederzrjdsche erkenning van elkanders meetbrieven (:i).
De in 't vorig verslag aangekondigde herziening- der
verouderde programma's, naar welke in Indie de examens
voor de betrekking van gezagvoerder of stuurman in de
particuliere vaart worden afgenomen . is blijven rusten in
afwachting dat eene voor Nederland in bewerking genomen
regeling van het onderwerp baai- beslag zou hebben erlangd.
Nu onlangs hier te lande een eerste stap tot regeling- is
gedaan (zie het Koninklijk besluit dd. 5 Mei 1877 , Nederlandsch Staatsblad n°. 98), zal er voor de Indische autori
teiten aanleiding bestaan de overweging dezer zaak weder
op te vatten.
§ 3.

Scheepsbouw.

Omtrent de in Indie bestaande particuliere inrigtingen
van scheepsbouw (4) zijn slechts zeer weinig bijzonderheden
(1) De eerste jaargang dezer statistiek, bewerkt l>ü liet Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, zag in Februari)
jl. het licht.
(2) De hierbcdoelde ton is die van l'/j M3. Naar die eenheid
z\jn thans ook de in vorige verslagen medegedeelde (in lasten van
I ton uitgedrukte) cijfers omtrent den inhoud herleid.
(3) Formeele vrijstelling van meting genieten hier te lande reeds
de Duitsche, Zweedsche, Noorsche en Dcensche zeeschepen {lltêtrlaiuhrli SttttHté 1877 ir*. 69, 105, 165 en 170), tcnvjjl die vrij
stelling, behoudens eenig verschil, voorloopig ook wordt toegepast
op de zeeschepen van Groot-Brittannie.
(4) Over de gouvcrneinents-inrigtingen van dien aard is gehan
deld op bladz. GO—62.

[5.

en C.

2.]
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vernomen, lutusschen kun , ten vervolge op het aangetee-

keudo in 't vorig verslag, blz. 211, worden medegedeeld,
dat de Nederlandseli-Jiiili.sclii' Droogdokmaateonappii, ooncessionaris voor den aanleg van droogdokken te Batavia
en Soerabaija, liet grootste der twee door liaar aangeschafte
d o k k e n , namelijk dat op liet eiland Amsterdam (in de nabijheid van Batavia) ineengezet, in Februari]' jl. niet goed
gevolg te water heeft gelaten, liet kleinere, in Schotland
gebouwd en van daar in zijn geheel naar Indie gezonden,
heeft op de zeer lange zeereis veel geleden , zoodat daaraan ,
toen het in Mei 1870 in Indie aankwam, nog veel te doen
viel alvorens het in gebruik Icon worden gesteld. Voorliet
in exploitatie brengen barer dok-inrigtingen verkreeg de
Maatschappij in .September 187(i een nader uitstel, thans
tot 27 November 1877.
Door een particulier te Soerabaija werden plannen geopperd betreffende het maken van eene stoomsleephelling of
van een vast droogdok met bijbehoorende etablissementen
aan de zuidzijde van Madura tegenover Soerabaija. Op zijne
aanvrage om daartoe het noodige terrein van de Regering
te erlangen (Augustus 187(5) kon echter niet worden beschikt, omdat <^ei'n bepaald terrein was aangewezen.
Hoeveel zeeschepen in Indie werden gebouwd, kan eenigermate worden afgeleid uit de statistiek der verleende eerste
zeebrieven. Dat die gegevens echter een zeer onvoldoenden
maatstaf van beoordeeling opleveren , zal niet behoeven te
worden opgemerkt. Immers, behalve de binnenschepen,
zijn nog verschillende andere categorien van vaartuigen
van. het voeren van een zeebrief of jaar pas vrijgesteld,
onder anderen de visschersvaartuigen en de vaartuigen
minder dan 2 tonnen metende (zie inditck Staatsblad 1874,
n*. 113). Uit de bedoelde statistiek dan blijkt, dat van de
173 schepen en vaartuigen (nietende 51 539 tonnen), voor
welke in de laatste vijf jaren eerste Indische zeebrieven
werdeii uitgereikt, er 94 (nietende 6028 tonnen) in Indie
waren gebouwd. Hoe de cijfers zich over elk der vijf jaren
verdeelen, doet het volgende overzigt zien.

JAREN.

Aantal schepen en vaartuigen, voor
welke eer.ste
Indische
zeebrieven
werden uitgereikt.

Waar gebouwd:

In Indie.

18

10

(1-20

1833

4-2

i) 23

840

28

I n den
vreemde.
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(a) In 't vorig verslag (bladz. 211) opgegeven in lasten (van 2 ton).
\b) 1 stoomschip, 20 schoeners en 2 kotters, metende 50,744 en 40 tonnen,
(e) 1 stoomschip, 18 schoeners, 2 kotters en 1 ander vaartuig, metende 42 , 1024 . 39 en 53 tonnen.
[d) 1 stoomschip, 3 brikken , 10 schoeners, 1 kotter en 1 ander vaartuig, metei.de 00 . 085 , 1033, 18 en 39 tonDen
[e) 1 stoomschip, 1 schip. 1 bark en 14 schoeners, metende 107
139. 014 en 715 tonnen

[f) Verbeterde cijfers.
V.

ANDERE

OXDEUWEUPEX.

Bimenlandsche
handel (1); markten (passars). Volgens
de ontvangen opgaven is op Java het aantal plaatsen,
waar geregeld markt wordt gehouden , in 187(5 met 11 vermeerderd , namelijk met 4 in de residentie Batavia (2),
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4 in do 1'reanger regentschappen, 1 in
Kediri. Uit Japara wordt gemeld, dat
hoofdplaatsen der afdeelingen voor het
tier te klein beginnen te worden; terwijl

Pegel en en 2 iu
de passars op do
vermeerderd verin Rembang het

aantal pn—nrrlngtin vermeerderd is.
Het debiet van lijnwaden van Europeesch fabriekaat
neemt over het algemeen elk jaar toe. Alleen in Hatavia,
'I'agal en Djokjokarta bleef het In 187<i van gelijken omvang als vroeger, terwijl in de tabaks-dist rieten van K e diri, waar de bevolking, tengevolge van misgcwns (verg.
bladz. ö), in moeijelijke omstandigheden verkeerde, de

lijnwaadhandel

in het afjgeloopen

jaar een gevoeligen

knak kreeg door geringen omzet en groote verliezen der

bandelaren (3).
Omtrent den binnenlandschen handel in rijst of andere
producten op Java zijn geene bijzonderheden gemeld, die
tot aanvulling kunnen dienen van hetgeen reeds in vorige
verslagen werd aangeteekend.
In het gouvernement Sumatra's Westkust nam de omzet
in de voornaamste artikelen van binnenlandsch vertier (ook
hier lijnwaden en padi of rijst) nergens buitengewone verhoudingen aan. Hot debiet van lijnwaden zal echter eer zijn
toe- dan afgenomen, waartoe , luidens liet verslag van de
kamer van koophandel en nijverheid te I'adang (zie bijlage CCC), kunnen hebben bijgedragen eensdeels de voor
koopen voordeeliger prijzen , en anderdeels de omstandigheid dat niet alleen de aanschaffing van materialen en
andere behoeften voor Atjeh bleef aanhouden, maar bovendien liet geld in omloop kwam , dat door het Gouvernement
voor het vrijkoopen der slaven was betaald (verg. bladz. 75).
Uit de Lampongsche districten wordt gemeld, dat het
debiet van lijnwaden er over 't algemeen toeneemt, met
uitzondering van de afdeeling Semangka. Uitvoer van rijst
naar andere afdeelingen en zelfs naar Java (Bantam) heeft

alleen plaats uit de Hatoedjt-etreek (afl. Toelang-Bnwang).
Op de toenemende belangrijkheid van den handel in de
residentie Palembang werd reeds gewezen op bladz. 17/18.
Ter hoofdplaats aldaar moest de passar weder uitgebreid
worden. In de S'mdangstreken en te Tebing-Tinggi kwamen
marktplaatsen tot stand, waar ree Is veel vertier heerscht.
Behalve de gewone artikelen voor huishoudelijk gebruik
worden aldaar ook verhandeld boschproducten, kolfij, katoen, tabak, enz. Het debiet van lijnwaden breidt zich
sterk u i t ; behalve het Europesche is ook het Cheribonsche
fabriekaat zeer gewild.
Toeneming van het debiet van lijnwaden is ook waartenemen in de residentie Sumatra's Oostkust. Kngelsch
fabriekaat wordt wegens de lage prijzen het meest g e k o c h t ,
maar ook inlandsche gebatikte lijnwaden, vooral hoofddoeken , vinden veel aftrek.
In Kiouw zijn gedrukte katoenen van Duitschen oorsprong bij de Chinezen en Klingalezen het meest gewild;
voor wit katoen geeft men daarentegen de voorkeur aan
Kngelsch fabriekaat.
Van toenemend debiet in lijnwaden maken ook. de berigten omtrent Banka en Biïlitoii g e w a g , doch van de
Wester afdeeling van Borneo wordt weder het tegendeel
gemeld. Op Billiton blijven Engelsche lijnwaden bijzonder
in trek, maar ook de zoogenaamde kain batiks van J a v a ,
vooral van Soerabaija en Cheribon , en de zijden sarongs
van Palembang werden in groote hoeveelheden van de
hand gezet. De Clhnesche bevolking ter hoofdplaats van
Billiton was voornemens aldaar een afzonderlijke passar te
bestemmen voor den handel in visch. De passar te Mangg a r werd vergroot.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden was
het afgeloopen jaar voor den afzet van invoer-artikelen
niet g u n s t i g , daar de markt n o g te veel overvoerd was.
Het koopvermogen der bevolking schijnt echter geen vermindering te hebben ondergaan. In den lijnwaadhandel zijn
Engelsche en Hollandsche chitzen het meest gezocht. O
den belangrijken rijstuitvoer uit de Noorderdistricten wer<

(1) Inzonderheid wat de buitcnbezittingen betreft, moge hier in
't algemeen ook verwezen worden naar de mededeelingen, die omtrent den handel, en hetgeen daarop van invloed was of worden
kan, zjjn opgenomen in hoofdstuk t'.

(2) De opheffing van de markt op Glodok, ter hoofdplaats Batavia, waartoe het Gouvernement, blijkens 't vorig verslag, bladz. 104,
is moeten overgaan, omdat die markt zich te digt bevond by de
geprivilegieerde passar Pintoe Ketjil (zie Indisch Staatsblad 1829,
n \ 111), lokte klagten uit van de zijde der handelaren. Naar de
kosten, die aan de overneming van laatstbedoelde passar verbonden
Bijblad van de Nederlandsehe Staats-Courant. 1877—1878.

zouden zjjn, en naar de voordeden, welke daartegenover zouden
staan, wordt een onderzoek ingesteld. Intusscheu is de nieuw geopende markt op het plein „Kantoor IJaroe", die voor Glodok in
de plaats kwam, in levendigheid toegenomen, en laat de eigenaar
van Pintoe Ketjil den verkoop van vruchten op Glodok weder toe.
(3) Luidens een verslag omtrent den handel te Samarang, aangeboden door de kamer van koophandel en nijverheid aldaar (zie
bijlage HBB>. was ook daar het debiet van lijnwaden in 1876 minder
belangrijk dan vroeger.
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roodi in 't vorig verslag (bladz. 212) gewezen; bet product gaat ook naar Borneo's Oostkust (1).

De Lande] in de llinahaaaa blijft iieb bepalen tot <lo
gewone artikelen van Invoer, voornamelijk lijnwaden,
aarde- en ijzerwerk ; de uitvoeren bestaan meerondeels in
rijst, koffij en muscaatnoten (2).

Hetgeen omtrent den handel in de residentie Amboina
en onderhoorighedon vernomen i s , werd reeds medegedeeld in hoofdstuk C (zie bladz. 20 en volgende).
Op Ilalinaheira (Ternate) ondervond het handelsverkeer
in 1870 stremming door den uitgebroken opstand, doch
in het begin van 1877 begon het vertier weder eenigszins
te herleven.
Van Timor zijn aangaande den handel geen bijzonderheden gemeld, en omtrent den handel op Bali en Lombok
is slechts te verwijzen naar het aangeteekende op bladz.
38 en 39.
Vissrht'i-ijen. Zooals bekend, maakt de zee- en riviervisscherij in onderscheidene gewesten zoo op als buiten
Java een belangrijke tak van bedrijf uit (3). In hoever op
Java en Madura werk gemaakt wordt van de vischteelt in
vijvers, kan eenigszins blijken uit de opgaaf der deswege
geheven belasting (4) (verg. bladz. 89). Meldenswaardige
bijzonderheden zijn echter in de hier te lande ontvangen
berigten niet aangetroffen. In hoofdzaak valt naar vorige
verslagen te verwijzen.
Verschillende takken van inlandsche nijverheid.
De i n landsche ban lwerksnijverheid schijnt vrij algemeen op
dezelfde hoogte te blijven. Van het ontstaan van nieuwe
takken van industrie wordt in de Indische berigten, voor
dit verslag ontvangen , geen gewag gemaakt. In 't verslag
van 1873 (bladz. 278) werd als zoodanig gewezen op het
batikken en verwen van Europesche witte katoenen goederen. In hoever dit bedrijf zich sedert heeft ontwikkeld,
is niet vernield gevonden. Omtrent de fabriekatie van
inlaudsche katoenen of andere stoffen is reeds het een en
ander aangeteekend bij de bespreking van den binnenlandschen handel. In de afdeeling Tangerang (Batavia) neemt
het batikken van kleedjes toe, even als (Ie uitvoer daarvan
naar de verschillende deelen van den Archipel. Ook wordt
in die afdeeling meer en meer werk gemaakt van het vervaardigen van fijne bamboehoeden, waarvan de uitvoer naar
Europa reeds tot eene waarde van f 150 000 is geklommen.
Deze industrie brengt veel geld onder de bevolking, daar
zij niet alleen aan de mannen, maar ook aan vrouwen en
kinderen werk verschaft.
In vele gewesten van Midden-Java maakt de bereiding
van tabak voor de inlandsche markt een voornaam middel
van bestaan uit.
In de Minahassa (Menado) werd in 1870 een tweede
lijnbaan tot het draaijen van gemoeti-touw opgerigt.
De opgaven omtrent de loonen , die inlandsche ambachtslieden en arbeiders bij particulieren verdienen , leveren over
't algemeen weinig verschil op met de vroeger medegedeelde cijfers (verg. het verslag van 1875, bladz. 210).

[Neder!. (Oost-) I n d i e ]
Kamers van koophandel en nijcerh-id.
Xevens de vier
bestaande kamers van koophandel , op de drie hoofdplaatsen
ven .lava en te 1'adang , zal met 1 Januarij 1878 weder
eene vijfde wordtin opgerigt te Makasscr, waar in 1805de
kamer van koophandel en nijverheid ontbonden werd,
hoofdzakelijk op grond van de beperkte keuze van geschikte
elementen, toen de fungeerende leden hun ontslag hadden
genomen. Nu de keuze van personeel geen belette! meer behoefde oj) te leveren , meende de Kegering dat aan den weesch
van den handelstand te dier plaatse, om weiler een officieel
orgaan te erlangen, zonder bezwaar kon worden vohlaan.
De kamers te Samarang en te Padang boden ook over
het afgeloopen jaar dor Begering weder een overzigt aan
betreffende den loop van den handel op elk dier plaatsen.
Beide overzigton, waarvan dat betredende Radang reeds is
openbaar gemaakt als bijvoegsel tot de Javasche Courant
van 15 Junij 1877, worden volledigheidshalve bij dit verslag
gevoegd als bijlagen BBB en CCO (5).
In Julij 1870 werd door de Indische Regering in beginsel besloten om bij het aankondigen van belangrijke
aanbestedingen, voor welke veelzijdige mededinging is te
verwachten, ter verspreiding of meer algeineene bekendmaking der voorwaarden, ook de tusschenkoinst der kamers
van koophandel en nijverheid te benuttigen (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n°. 3037).
Muien en gewigten. Even als in 1875 deed de waarnemende
ijknieester te Batavia ook in het jongst verloopen jaar weder
eenige dienstreizen buiten de residentie Batavia (ditmaal
naar de gewesten Samarang en Soerabaija), ten einde de
standaardgewigten, maten en balansen te verifieeren, en
de maten, gewigten en weegtoestellen, bij 's lands pakhuizen in gebruik, te inspecteeren en op nieuw te ijken.
Van die gelegenheid werd door particulieren gebruik gemaakt om hunne maten en gewigten doordien ambtenaar
te doen ijken. Aan ijkgelden werd in 1870 ontvangen f 23:14
tegen f 2404 in 1875. De in 1874 in Indie ontworpen
regeling betreffende de invoering aldaar van het metriek
stelsel is nog niet voor afdoening vatbaar, daar van de
Indische Regering nader advies wordt gewacht omtrent de
opmerkingen van een deswege geraadpleegden deskundige
hier te lande. Nog onlangs is echter op de zaak teruggekomen, ook omdat de wenschelijkheid der invoering van
het nieuwe stelsel in Indie niet boven verdenking verheven
schijnt.

Tentoonstellingen.
Behalve de reeds op bladz. 125 en
210 bedoelde land- en tuinbouw- en veetentoonstelling,
in Junij 1870 te Buitenzorg (0) gehouden door de zorg
der aldaar gevestigde afdeeling van de Noderlandsch-Indische Maatschappij van nijverheid en landbouw, had
in September daarop, doch met een meer beperkt doel,
ook eene tentoonstelling plaats te Blora (Rem bang), uitsluitend van padisoorten, geoogst door inlandsche landbouwers uit die afdeeling. Een verslag omtrent deze
tentoonstelling, die een geheel huishoudelijk karakter droeg,
en waarmede hoofdzakelijk beoogd werd den inlander te
toonen dat er belang in zijn hoofdbedrijf gesteld wordt,
is opgenomen in de Javasche Courant van 5 December 1870.
Voor de in het afgeloopen voorjaar te Amsterdam gehouden internationale tuinbouwtentoonstelling werden in
't geheel een 30tal colli's aan Indische inzendingen ontvangen , daar de Indische commissie bij particulieren slechts
zeer geringe medewerking mogt ondervinden, deels uithoofde van den korten termijn voor het bijeenbrengen der
voorwerpen gesteld, deels uithoofde van de weinige kans,
die er, met het oog op het jaargetijde waarin de aanbrengst
hier te lande moest plaats hebben, bestond dat levende
planten in den gewenschten staat zouden ontvangen worden.
Behalve de faktorij der Nederlandsche Handelmaatschappij
en enkele ambtenaren boden dan ook geene andere particulieren voorwerpen voor de bedoelde tentoonstelling aan.
De voornaamste inzendingen bestonden uit hetgeen op de gouvernements-kinacultuur betrekking had (verg. bladz. 201)
en uit eene bij 's lands plantentuin bijeengebragte verza-

(1) Ten bewijze van de uitbreiding van Makasser's handel zjjn
de volgende cijfers ontvangen, ontleend aan de handels-statistiek
dier hoofdplaats. De invoer, die in 1855 bedroeg f 3 463 727, was
in 1865 gestegen tot f 6 114 978 en in 1875 tot f 16 889 31»; de
uitvoer van f 2 383461 in 1855, tot f 6 604 062 in 1865 en f 148»4 295
in 1875. De directe invoer van Europa, in 1847 slechts bedragende
f 27 789, was in 1875 (ongerekend de invoeren doorliet Suez-kanaal)
geklommen tot f 2 742127. Naar Europa en Amerika werd in
laatstgenoemd jaar uitgevoerd (ongerekend hetgeen door het Suezkanaal ging) voor eene waarde van f 5 537 388 tegen slechts f 4890
(alleen naar Europa) in 1847.
(2) De gehecle in- en uitvoer bedroeg over 1871 t/in 1874 (latere
cyfers zjjn niet vermeld gevonden) als volgt:
Menado.
Kenia.
Invoer.
Uitvoer.
Invoer.
Uitvoer.
1871 f 850 916
f 908 595
f 233 424
f 149 455
1872
687 198
603 137
165 001
123 024
1873
874 816
1161148
145 296
146 432
1874
1 141 279
807 104
273 307
164 460
(3) Verg. de opgaaf der beroepen van inlanders en vreemde
oosterlingen in bijlage A n". IV.
(5) D.e overzigten over 1875 zjjn gedrukt als bijvoegsel tot de
(4) De overige visschers op Java en Madura worden aangeJavasche Courant van 1 Augustus en 8 September 1876.
slagen in de bedrijfsbelasting (verg. o. a. het verslag van 1873,
(6) Te Makasser zou in 1877 eene vee- en paardententoonstelling
bijlage M). plaats hebben (verg. bladz. 218).
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meling van voortbrengselen uit het Indische plantenrijk.
De gouvernements-inzendingen zijn, na afloop der tentoon
stelling , verdeeld tusschen het Koloniaal Museum der
Maatschappij van Nijverheid te Haarlem, den Hortus Bota
nicus te Amsterdam en de openbare handelsschool aldaar.
In Februari) 1877 is door den Gouverneur-Generaal eene
commissie aangewezen om zorg te dragen dat Nederlandsch

India op de aanstaande wereldtentoonstelling te Parijs zoo
volledig mogelijk vertegenwoordigd zij, wat betreft zijne
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menten van algemeen bestuur zijn gemagtigd , op aanvraag,
kosteloos aan haar af te staan monsters van de in 's lands
inrigtingen aanwezige voorwerpen en voortbrengselen. De
Indische voorwerpen , van Philadelphia terug ontvangen,
voor zooveel het Gouvernement daarover de beschikking
heeft en zij voor opbewaring geschikt zijn te achten, ziju
bestemd om deel uit te maken van de inzendingen te
Parijs,

grond- en delfstoffen, zijn landbouw en nijverheid enz.
De directeur vnn onderwüs, eeredienst en nijverheid is
president dier commissie. Haar is de beschikking gegeven
over een crediet van f 20 000, en de verschillende departe

De Minister van Koloniën,
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