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vonden in het afgeloopen jaar geene andere wijzigingen
plaats, dan reeds in bat vorig verslag werden opg'eteekend.
In de eerste dagen van Mei jl. legde echter liet lid mr. G. G.
VAN HAUENCAKSI'EI,, wegens vertrek naar Europa uithoofde van ziekte, zijn ambt neder, waaruit hij, op zijn
verzoek, eervol was ontheven onder toekenning van
wachtgeld voor den tijd van twee jaren.
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BRIEF VAN DUN MINISTER.

' S G R A V E N H A G E , den laden September 1879.
Ik heb de eer dezen ten geleide te doen strekken van
het Koloniaal Verslag van 1879, tot welks aanbieding, overeenkomstig art. 60, 1ste lid, der Grondwet, door den Koning
magtiging is verleend. Afgedrukt zijn tot dusver de
hoofdstukken A tot en met L van het Oost-Indisch verslag , zoomede de beide West-Indische verslagen, een en
ander met de bijlagen.
Ik moet hierbij opmerken dat de hoofdstukken A tot en
met J van het Oost-Indische, het geheele Surinaamsche
en het geheele Curacaosche verslag onder het beheer van
mijn ambtsvoorganger gearresteerd en ter perse gelegd
zijn. De West-Indische verslagen zijn dan ook door hem
onderteekend. Alleen de hoofdstukken K tot en met O
van het Oost-Indische verslag zijn derhalve onder mijn
beheer vastgesteld.
De Minister van

Koloniën,

W . VAN GOLTSTEIN.
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VERSLAG.

A.

Grondgebied en bevolking.
§ 1.

Grondgebied.

In het afgeloopen jaar werd — zoo als op "bis. 12 nader
blijken zal — het Nederlandsch oppergezag erkend door
eenige Battaksche landschappen bezuiden het meer van
Toba (Sumatra), waarmede het Gouvernement vroeger
nimmer aanrakingen had gehad. Hieruit zal echter geene
uitbreiding van onze bestuurstaak behoeven voort te vloeijen.
Daarentegen werd ons dadelijk bestuur voor het eerst gevestigd in eenige sedert lang het Nederlandsche gezag
erkennende grenslandschappen van Sumatra's Westkust.
Daarover en over andere maatregelen , op de administratieve
indeeling van het grondgebied van Nederlandsch Indie
betrekking hebbende, wordt gehandeld in hoofdstuk «f,
afd. I.
Naar aanleiding van twee aanvragen om concessie tot
exploitatie van guano op eenige tusschen Timor en Australië
gelegen riffen of eilanden (op de kaarten onder den naam
van Ashmore-shoal aangeduid), van welke aanvragen de
eene bij de Indische Regering, de andere bij het Gouvernement van Zuid-Australië was ingediend, is eene grondgebiedskwestie van onbeduidend belang gerezen, waaromtrent eerst nadere mededeelingen zullen kunnen worden
gedaan wanneer zij tot oplossing gebragt zal zijn.
§ 2.

Bevolking.

In aansluiting aan de opgaven, in 't vorig verslag
vervat omtrent de bevolkingsstatistiek van Nederlandsch
Indie bij het eind van 1876, worden thans in gelijken
vorm (zie de bijlagen A , n°. I—VIII) de over 1877 verzamelde gegevens medegedeeld. Ten overvloede zij herinnerd dat de opgaven omtrent het zielental der inlaudsche
bevolking, althans wat de bezittingen buiten Java betreft,
veelal slechts bij benadering zijn kunnen worden ingevuld.
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©.

Hcdedeclingen van staatkundigen
e n a l g e i n e c n e i i aard.
§ 1.

Betrek/tuitjeii

mrt het buitenland.

De verhouding tusschen de Indische Regeringen denaburige koloniale besturen kenmerkte zich bij voortduring
door wederkeerige welwillendheid.
De Gouverneur der Sfraits Settlements, Sir WILLIAM
ROUINSON, bragt in October 1878 den Gouverneur-Oeneraal
een bezoek en was te Buitenzorg gedurende eenige dagen
zijn gast.
Toen het in den aanvang dezes jaars nuttig voorkwam
om een der inspecteurs van den Nederlandsch Indischen
post- en telegraafdienst naar Singapore af te vaardigen,
ten einde plaatselijk nadere schikkingen te treffen ter
verzekering van de goede werking onzer daar en te 1'inang
gevestigde post-agentschappen (verg. vorigverslag blz. 144),
ondervond die ambtenaar van de zijde der Britsche autoriteiten alle medewerking die verlangd kon worden.
Door het bestuur van Portugeesch Timor werd de onzerzijds gewenschte meer afdoende regeling in het belang
van den gemeenschappelijken tegengang van den invoer
van vuurwapenen en oorlogsbehoeften op Timor getroffen,
waarvan in het vorig verslag, blz. 1, sprake was. Ook
gaf de gouverneur dier kolonie bereidwillig gehoor aan
het verzoek der Indische Regering, om het uitgevaardigd
verbod tegen den invoer van genoemde artikelen in Timor
Dilly ter kennis te brengen van het bestuur der Straits
Settlements, dat zijnerzijds niet in gebreke bleef aan het
verbod de vereischte openbaarheid te geven, even als
indertijd geschied is met de verbodsbepalingen op dit stuk ,
die bij Indisch Staatsblad 1876, n°. 302, tijdelijk voor
geheel Nederlandsch Indie zijn uitgevaardigd.
Van Spaansche zijde werd, bij gelegenheid van de
stranding van het stoomschip Gelderland nabij Cadix, in
September 1878, eene heuschheid ondervonden, waarvan
hier met waardeering melding moet worden gemaakt. De'
suppletietroepen , die met dat stoomschip naar Java werden
overgebragt, werden in eene der kazernes te Cadix gehuisvest, en de autoriteiten beijverden zicli om aan de officieren en manschappen het verblijf op die plaats zoo aangenaam mogelijk te maken, tot dat zij met een ander
stoomschip hunne reis konden vervolgen.
Op zijne reis naar Indie vertoefde Zr. Ms. schroefstoomBChip 4de klasse Padany in Februarij jl. eenige weinige
dagen te Djeddah (Arabie) tot het vertoonen van de
vlag. Met de verschillende autoriteiten werden vriendschappelijke bezoeken gewisseld. Tegen het eind van 1878
was uit Indie ter zelfde plaats aangekomen Zr. Ms. schroefstoomschip 1ste klasse Curacao, waarmede HABIEH AHDUL
RACHMAN uit Atjeh naar Arabie werd overgebragt (zie
blz. 7). Ook bij die gelegenheid werden de gebruikelijke
bezoeken niet verzuimd. De verhouding van onzen consul
te Djeddah met de autoriteiten aldaar en te Mekka was
steeds in alle opzigten bevredigend.
Van kleine diensten, die ook in het afgeloopen jaar
weder aan sommige vreemde Regeringen bewezen zijn,
door toezending van Indische gewassen , enz., behoeft hier
niet uitdrukkelijk gewag te worden gemaakt, maar wel
schijnt vermeld te moeten worden dat aan het door den
Amerikaanschen generaal AI.HERT MIJEK ontworpen plan
van meteorologische waarnemingen, eenmaal daags, over
de geheele wereld, ten behoeve van het meteorologische
instituut te" Washington , ook in Indie wordt deelgenomen
door de schepen der Indische militaire marine.
§ 2. Ja ca en

Madura.

Bestond er in vorige jaren geene aanleiding om in de
algemeene overzigten betreflende den politieken en socialen
toestand van Java in 't bijzonder melding te maken van de
Europesche ingezetenen, ditmaal is te wijzen op het be-
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treurenswaardig verschijnsel, dat een deel der Europesche
maatschappij n e b beijverd lieeft om op verschillende in
' t o o g loupendu wijzen zijne ontevredenheid aan den d a g
te leggen, toen door de Begering, in overeenstemming

met de Wetgevende Magt, beslist was dat de Europeanen
in Indie aan eene persuneele belasting en aan eene patentbelasting onderworpen zouden worden. Niet alleen we-

melilen de dagbladen van uitingen dier ontevredenheid,

maar deze open haarde zich ook in sommige adressen aan
do Indische Kegering, die in min voegzamen toon waren
gesteld, en in de houding door verscheidene kooplieden
aangenomen, toen hun de gelegenheid werd aangeboden
om tot den aanslag in de belastingen mede te werken.
Hoezeer m a g verwacht worden dat in deze stemming, die
waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt is door overdreven voorstellingen omtrent den druk der nieuwe belastingen, een gunstige keer zal komen zoodra deze geregeld in werking zijn gebragt, kon zij toch niet onvermeld blijven in dit verslag, wilde het een getrouw overzigt geven van den algeimvnen toestand op Java in den
laatsten tijd.
Moest men afgaan op den inhoud van enkele in de
Chinesche taal gestelde biljetten, die een paar malen te
Batavia aangeplakt gevonden werden , dan zou men ook
hebben te denken aan eenige gisting onder de Chinezen
wegens de toepassing der bedrijfsbelasting op de vreemde
oosterlingen. Het schijnt echter dat aan die biljetten, wier
herkomst tot dusver duister is gebleven, geenerlei beteekenis is toe te kennen. De ühinesclie bevolking heeft nergens
op Java reden tot klagen gegeven.
Omtrent de stemming der ïnlandsche bevolking jegens
het bestuur is niets ongunstigs te berigten. Eene kortstondige plaatselijke rustverstoring (waarvan reeds in het
vorig verslag op blz. 193 met een woord is melding
gemaakt) werd in Junij 1878 veroorzaakt door eenige
hoofden op het particuliere land Tjitrap (afdeeling Duitenzorg), die zich verstoutten om , vergezeld van een 600tal
hunner onderlioorigeu, meerendeels van wapenen en stokken
voorzien, den sedert kort opgetreden administrateur zoo
ernstig te bedreigen, dat militaire m a g t noodig was om
hein te ontzetten. De leiders van het oproer, schier uitsluitend katnpong- en onderkamponghoofden, beoogden
gotm ander doel dan ontslagen te raken van een toezigt
dat hun minder aangenaam w a s , doordien de admiuistrateur zich er op toelegde de heerendiensten ten behoeve
van den landheer te regelen in overleg met de opgezetenen
z e k e n , waardoor de hoofden minder gelegenheid zouden
krijgen om zich, zoo als onder vorige administrateurs,
onregtmatig te verrijken. De bevolking, die zich had laten
medesiepen, wist dan ook niets ten nadeele van den nieuwen
beheerder in te brengen. In het gebeurde vond de Indische
Regering aanleiding om bij politiekeu maatregel (art. 47
van het Regeringsreglement) 21 belhamels naar Menado
en Amboina te verwijderen. Sedert is op Tjitrap de rust
niet meer verstoord geworden.
Op godsdienstig gebied viel niets buitengewoons voor.
Omtrent den invloed van hadji's en Arabieren zijn in de
gewestelijke rapporten geen andere opmerkingen aangetrolïen dan in vorige j a r e n ; zij komen hierop neer, (lat
de hadji's wegens hunne kennis der voorschriften van den
Islam geëerd worden, doch dat de kwaliteit van hadjiop
zich zelve weinig prestige geelt, en d a t , wanneer soms
de eene of andere Arabier aan het prestige zijner nationaliteit
eenig overwigt op den inlander tracht te ontleenen, alleen
winstbejag daarmede beoogd wordt, maar geen godsdienstige invloed. Als voorbeeld kan gewezen worden op het
gebeur Ie in 1'ekalongan , waar een Arabier voor den landraad teregtstood, wijl hij er zijn werk van gemaakt
had inlandsche meisjes over te halen om met hem naar
Mekka te g a a n , alleen om ze te Singapore voor een goeden
prijs in de magt van anderen te brengen. Dat pogingen
tot opwekking van fanatisme niet altijd kans van slagen
hebben, werd in .Soerakarta bewezen , door de, weinige o p merkzaambeil welke men daar schonk aan een ter hoofdplaats aangekomen persoon, die voorgaf eene hooge priesterlijke waardigheid in Turkije of Arabie te hebben bekleed ,
en nogtans evenmin bij den Soesoehoenan als bij den o n afhankelijken

prins

MANUKOK NKUOUO

gehoor verkreeg,

zoodat hij dan ook na weinige dagen toevens besloot te

vertrekken. Te Djokjokarta geen beter onthaal denkende
te vinden, gaf hij de voorgenomen reis derwaarts eigener
beweging op.
De verstandhouding met de beide hoven op Java bleef
op den gewenschten voet.
De Sultan van Djokjokarta, in Januarij j l . begiftigd
niet het kommandeurskruis der orde van den Nederlandsuhen Leeuw, gaf gedurende zijn thans tweejarig bestuur
doorslaande bewijzen van goede gezindheid en toonde door
handel en wandel een waardig opvolger zijns vaders te
zijn. Deze vorst, die uit zijn huwelijk met de RATOK
KKNTJÜNO geen zoon bezit, terwijl zijne tweede v r o u w ,
RADEN AYOE SEPOEII

' ) , hein twee zonen schonk, gaf in

den aanvang van dit jaar gevolg aan zijn voornemen, — met
de belangen der troonsopvolging in verband staande, —
om, in navolging van hetgeen met zijne eigene moeder
geschied was (zie het verslag van 1872, blz. 5 ) , deze
RADEN

AYOE

tot

RATOE

(wettige

gemalin) te verheffen

onder den naam en titel van RATOE MAS. Deze gebeurtenis,
waartoe het plan reeds algemeen bekend en ook aan het
bestuur medegedeeld w a s , heeft in de omgeving des
Sultans geen bedenkingen ontmoet.
Als hoofd van het Pakoe Alamsehe huis trad, nahetoverlijden van den sedert 1804 gefungeerd hebbenden titularis,
in October 1878 op de onechte zoon van den in 1858
overleden prins PAKOE ALAM I I , onder den naam en titel
van PANHERAN ADIPATI AKIO PRAHOE SOERJO DI LOGO V ' j .

Vóór zijne verheffing legde de prins eene gelijke verklaring af uld. 4 October) als blijkens 't vorig verslag blz. 2
door den Sultan was verleden, waardoor n u het G o u vernement de vrije hand heeft gekregen om ook in het
Pakoe Alamsehe gebied de noodige regelingen te treffen
aangaande de regtsbedeehng, de politie, het onderhoud
van wegen en bruggen, en de heerendiensten door de
Europesche landhuurders van de opgezetenen hunner
lauden te vorderen. Eenige door dezen pangeran sedert
zijne optreding genomen maatregelen bevestigen de goede
verwachtingen, welke men reeds bij zijne optreding van
hem had.
Zoowel de Sultan als het (vorige) hoofd van het Pakoe
Alamsehe huis zagen zich in het afgeloopen jaar genoopt
een paar hunner bloedverwanten, ter zake van ergerlijke
gedragingen, voor onbepaalden tijd het verblijf in hun
gebied te ontzeggen.
Aangaande het hof te Soerakarta zijn ditmaal geen
bijzondere mededeelingen te doen.
Op Madura betoonden de beide zelfbesturende panembahaus (die van Madura en Sumanap) zich welgezind
jegens het Europeesch bestuur.
Omtrent het gehalte der inlandsche hoofden en ambtenaren in de gouvernementsresidentien valt in algemeenen zin
slechts te herhalen wat in vorige verslagen reeds,werd aangeteekend. In het personeel der regenten zijn eenige mutatien
voorgekomen, die geoordeeld worden van gunstigen invloed
te zullen zijn op de hun ondergeschikte hoofden *).
')

Dochter van den regent van Bantool (Djokjokarta).

J

) Het regt om den titel van PAKOE ALAM te dragen zal tij)
eerst verkrijgen na zyne verbindtenissen jegens het Gouvernement
gedurende eenigen tjjd behoorlijk te hebben vervuld.
3
) Gedurende den tydkring, waarover dit verslag loopt, viel in
een negental regcntsplaatsen te voorzien, van welke één (in het
regentschap Probolinggo) was opengevallen door overlijden, terwijl
de overige vacatures (in de regentschappen Bandjarnegara, Pekalongan , Madioen, Toeban, Magelaug, Temanggoeng, Banjoemas
en Bondowosso) ontstonden deels door eervol ontslag, deels door
verwijdering uit 's lands dienst. Deze laatste maatregel werd toegepast op den regent van Pekalongan, omtrent wien in het vorig
verslag reeds berigt werd dat hjj in de uitoefening zjjnor bediening
geschorst w a s , en op den regent van Magelang, die zich langs
onrcgelmatigen weg ambtsvoordeelen trachtte te bezorgen. Behoudens ééne uitzondering ging in al deze gevallen (van de vervulling
der vacature in Probolinggo is hiertelande evenwel nog niet gebleken)
het ainbt over op leden van dezelfde regenten-familie en wel op
zonen (in één geval op den behuwdzoon) of broeders, die reeds
als patih, districtshoofd of onderdistrictshoofd voldoende ervaring
hadden opgedaan. Slechts de regent van Bandjarnegara (Banjoemas)
bezat geen familieleden, geschikt om hem op te volgen; in zijne
plaits werd een patih uit Bagelen benoemd.
Aan deu hooger bedoelden ontslagen regent van Pekalongan, die
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Verscheidene districtshoofden, in Samarang alléén drie,
en eenige onderdistriotshoofden werden wegens knevelarij
ontslagen ; tegen sommigen hunner is regtsingang verleend.
Aan tal van hoogere en lagere hoofden (o. a. aan zes
regenten) viel daarentegen de toekenning van een openlijk
eereblijk te beurt wegens bijzondere of langdurige diensten ').
Omtrent de opleiding, die de zonen van inlandsche
hoofden genieten,. valt hetzelfde als vroeger te berigten.
Verscheidene zonen van regenten en eenige van hoofden
van minderen rang bezoeken de gouvernements-scnolen
voor Europeanen; de overigen in den regel de gewone
inlandsche scholen.
De veiligheid werd in hot afgeloopen jaar zoo goed
mogelijk gehandhaafd. In sommige residentien is de toestand
werkelijk verbeterd, en van de begane misdrijven werden
er meer dan vroeger tot klaarheid gebragt. In de vorstenlanden bleef de staat van zaken in dit opzigt ongunstig,
vooral in Djokjokarta, waar wederom vele roof- en ketjoepartijen voijpvielen V Deze kwamen ook — doch in kleiner
aantal — voor in de aan genoemd gewest grenzende gedeelten van Kadoe en Bagelen. Voor zoover daar de schuldigen gevat werden, bleken zij uit Djokjokarta afkomstig
te zijn. In dat gewest zelf werden de roovers, tengevolge
van de onverschilligheid of conniventie der dessapolitie,
bijna nimmer achterhaald. Van zelfverdediging toonde de
bevolking nergens eenig begrip te hebben; daarentegen
vlugtte zij veelal reeds op het geschreeuw der roovers.
In straat Madura deden zich enkele gevallen van kustroof voor, maar men slaagde niet in het opsporen der
schuldigen (vermoedelijk op Madura te huis behoorende).
Kon in het vorig verslag gezegd worden dat de veediefstallen en moedwillige brandstichtingen ten nadeele van
suikerfabrikanten en tabaksondernemers schenen af te
nemen, de over 1878 ontvangen berigten kunnen over het
algemeen niet strekken om die meeuing te bevestigen.
Het aantal veediefstallen was belangrijk in Bantam,
Krawang en Bezoeki, even als (lat der rietbranden in
laatstgenoemde residentie en dat der schuurbrauden in
Kediri. In Banjoemas evenwel had men minder schuurbranden dan vroeger. Opmerkelijk genoeg deed zich aldaar
bij eene der ondernemingen geen enkel geval van dien
aard meer voor, sedert een nieuwe administrateur was
opgetreden, die, met de taal en de gewoonten der bevolkiug bekend, zich persoonlijk mei haar in aanraking
stelde, en zorgde dat de overeenkomsten, namens den
ondernemer gesloten, stipt werden nageleefd.
Diefstallen van goederen, vrij algemeen weder menigvuldig, vielen, zoo als gewoonlijk, het meest op te merkeu
in den tijd van het jaar waarin de voedingsmiddelen
schaarsch zijn, en, wat de streken betreft waar ondememingen van landbouw zijn gevestigd, na het tijdstip
waarop de bereiding van het product is afgeloopen.
Eenige voorschriften, door den resident van Samarang
aan zijne ambtenaren gegeven, ten doel hebbende de
behandeling van strafzaken door den politieregter te bespoedigen, hadden aanvankelijk eene goede uitwerking.
Ten blijke van hoeveel belang eene vaardige beregting
is, vermeldt de resident van Rembang, dat van de zaken,
aldaar voor de regtbank van omgang behandeld, ge-

middeld 75 pet. tot klaarheid werden gebragt, indien
de afdoening plaats had binnen ééne maand na de verwijzing, terwijl bij eene minder spoedige behandeling de
verhouding steeils ongunstiger werd.
De regeling der belasting, uit wier opbrengst de Soesoehoenan van Soerakarta de kosten eener verbetering van
het politiepersoneel in zijn gebied dacht te kunnen beatrijdon (zie vorig verslag blz. 4), is nog niet tot stand gekomen. Wel werd liet aantal .en de belastbaarheid der
onverhuurde gronden opgenomen, maar de commissie,
belast met de opneming der verhuurde gronden, had volgens de jongste berigten hare taak nog niet beëindigd.
Over het algemeen viel de padi-oogst van 1878 vrij gunstig
uit. De tweede gewassen hadden daarentegen op vele plaatsen van de droogte te lijden. In de laatste maanden des
jaars ontstond in enkele streken sehaarschheid van voedingsrniddelen, met name in de afdeelingen Buitenzorg
(Batavia), Soekapoera (Preanger regentschappen), Lebak
(Bantam) en Tjilatjap (Banjoemas). In laatstgenoemde
afdeeling was de sehaarschheid hieraan te wijten, dat de
bevolking, door koortsziekten bezocht, niet genoeg zorg
aan de beplanting harer gronden had kunnen wijden.
Daar en in Buitenzorg kon door aanvoer van elders in de
behoefte worden voorzien; in de beide andere afdeelingen
echter moest het bestuur door werkverschaffing de behoeftigen aan geld helpen tot het aankoopen van levensmiddelen.
De tabaksoogst slaagde in het afgeloopen jaar over he
algemeen beter dan in 1877. In Rembang konden de uit
komsten zelfs zeer gunstig genoemd worden. In Pasoeroean
viel de oogst daarentegen weder slecht uit; het gewas
had daar vooral te lijden van aschregens van den berg
Smeroe. Ook in Kediri mislukte de oogst grootendeels ten
gevolge van langdurige droogte.
De suikerproductie bleef over het algemeen beneden het
cijfer van vorige jaren. Daar het gewas in 1877 te veel
van de toen heerschende droogte geleden had, was het
suikergehalte aanmerkelijk geringer dan gewoonlijk.
De koifijoogst was, overeenkomstig de verwachting in
't vorig verslag uitgedrukt, bevredigend. De vooruitzigten
voor 1879 zijn wederom gunstig.
Over den gezondheidstoestand in het afgeloopen jaar
viel niet te klagen. In het zuiden van Bagelen en vooral
in de afdeeling Tjilatjap (Banjoemas) heerschten koortsen
in hevigen graad , zoodat, gelijk reeds gemeld werd, de
landbouw in een gedeelte van laatstgemelde afdeeling er
schade door leed. Ook in Tagal en Pasoeroean had de bevolking veel van koortsen te lijden. In Rembang kwamen
pokken voor, maar van eene goedaardige soort.
In Januarij jl. brak de veepest uit in de residentie
Batavia. Door eene onverwijlde toepassing van de voorgeschreven maatregelen tegen het verspreiden der besmetting,
gelukte het de ziekte aanvankelijk tot dit ééne gewest te
beperken. Sedert deden zich echter enkele gevallen voor in
de Preanger regentschappen (zie nader hoofdstuk K , afd. V)
Elders op Java had men iü denzelfden tijd met miltvuur
van eene hevige soort te kampen.
§ 'S. Atjeh M onderhoorighcdeii.

sedert zjjne schorsing zich buiten Java had moeten ophouden, werd
vrijgelaten om weder te Pekalongan te verblijven, zoolang nameljjk
het bestuur niet over hem zou te klagen hebben.
Tegen de in 't vorig verslag (blz. 3) vermelde benoeming van
den kleinzoon va.i den overleden regent van Hodjonegoro (Rembang)
tot diens opvolger, werd opgekomen door een van diens zonen,
districtshoofd in Hodjonegoro, die bü de Regering aanklagten
tegen zijn neef, den nieuwen regent, indiende. De aanklagten
werden ongegrond of althans schromelijk overdreven bevonden en
de valschc aanklager moest zijne handeling boeten met een nieteervol ontslag. Den jongen regent, die uit vrees voor den naijver
zgner voorbijgegane familieleden reeds geaarzeld had zijne functien
te aanvaarden, werd opgedragen hiertoe teu spoedigste over te gaan.
i) Aan een paar inlandsche industrieëlen (één gevestigd ter
hoofdplaats Soerabajja en een als tabaksondernemcr in Kediri) schonk
de Indische Regering de zilveren medaille als erkenning hunner
verdiensten op het gebied van nijverheid en landbouw.
*) De resident geeft een aantal van 67 op, tegen 74 in 1877.
Wat Soerakarta betreft, wordt slechts van 6 ketjoepartyen melding
gemaakt (in 1877 van 17).

Het eerste gedeelte van het vorig verslag is zamengesteld moeten worden op een oogenblik, toen de staat van
zaken in Atjeh en onderhoorigheden, die zich gedurende
eenigen tijd betrekkelijk gunstig had laten aanzien, eene
ongewenschte wending nam.
Nopens de gebeurtenissen waardoor de goede verwachtingen , welke men sedert het begin van 1877, en vooral
na de onderwerping van Sainalangan en Merdoe, aangaande
de pacificatie des lands gekoesterd had , op eens zoozeer
werden te leur gesteld , waren destijds nog slechts telegratische berigten hier te lande ontvangen. Een volledig,
overzigt van die gebeurtenissen had de Regering nog niet,
en zij konden daarom in het verslag slechts aangestipt,
maar niet niet de vereischte duidelijkheid in haar onderling verband beschreven worden. Het schijnt daarom wentchelijk er hier nog nader melding van te maken, al
moeten dan ook enkele mededeelingen , die reeds in het
vorig verslag voorkwamen, worden herhaald.
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Iti de eerste helft van Aj>ril 1878 was de toestand over
't algemeen vrij bevredigend. In Groot-Atjeh moest in onze
militaire linien wel steeds ecne bijzondere waakzaamheid
worden betracht, maar de vijandelijke demonstratien , welke
van de XXII en XXVI Moekini uit nu en dan tegen onze
posten ondernomen werden , hadden niet veel te beduiden ,
en ook aan de rooverijen , die soms door enkele vermetele
indringers binnen den kring onzer linien werden gepleegd,
viel bezwaarlijk eene groote politieke beteekenis toe te
kennen. Ook in de onderhoorigheden was sinds geruiinen
tijd niets voorgevallen wat reden gaf om te voorzien dat
er op nieuw eene aanzienlijke inspanning van onze strijdkracbten zou vereischt worden. Wel vorderde de vijandige
houding van Pasungan op de noordkust nog repressieve
maatregelen , maar deze schenen aan de aldaar aanwezige
scheepsmagt te kunnen worden overgelaten. Wel waren
ook in enkele landschappen ter westkust nog slecht gezinde elementen werkzaam , maar hun invloed deed zich
in een te beperkten kring gelden om veel zorg te kunnen
baren.
Tegen het einde der genoemde maand werd eensklaps
onze vestiging te Segli aan de noordkust ernstig bedreigd.
Reeds dikwijls was vernomen dat een hoofd uit liet binnenland achter Pedir en Gighen, TONGKOE DI TIUOU ,
vijandige plannen tegen die vestiging beraamde , doch de
geruchten waren tot dusver niet door daden achtervolgd.
In den nacht van 28 op 29 April evenwel en daarna
op den 3den Mei werden, onder de leiding van genoemd hoofd , uit het landschap Garoet stoute aanvallen
op onzen militairen post ondernomen, terwijl de daar
buiten staande woning van den adsistent-resident voor de
noordkust werd in brand gestoken. De aanvallen werden
door de bezetting, ondersteund door eene landingsdivisie
van het ter reede gestationeerde oorlogschip, gelukkig
afgeslagen , maar zij vorderden eene gevoelige bestraffing ,
en daartoe werd den 6den Mei eene troepenmagt van
omstreeks 700 man ' ) , onder bevel van den majoor COBLIJN ,
van Atjeb naar Segli gezonden. De gouverneur en militaire bevelhebber, generaal-majoor VAN DER HEIJDEN ,
vergezelde deze expeditie om de algemeene leiding daarvan
in handen te houden, en omdat hij verwachtte dat de
krijgsverrigtingen zouden voeren tot aanrakingen met den
radja van Gighen , die zich steeds van ons bestuur verwijderd was blijven houden, sinds hij in Augustus 1876
naar de XXII Moekim vertrokken en dientengevolge onzerzijds als afvallig beschouwd was.
Den 7den Mei werden alle troepen gedebarkeerd, met
eene laudingsdivisie van de marine. Gedurende de twee
volgende dagen werden eenige verkenningen g e m a a k t ,
en den U d e n Mei werd de togt naar Garoet ondernomen.
Niet dan met groote moeite kwam men met de artillerie
vooruit in de onder water staande sawahs, die doorsneden
werden door talrijke beekjes, waarover bruggen geslagen
moesten worden. Eerst den volgenden dag bereikte men
het vijandelijk gebied, waar de troepen uit verschillende
naast elkander gelegen kampong.s hevig beschoten werden.
De gidsen, die de ligging der hoofdkampong Garoet
moesten aanwijzen, hadden zich uit de voeten g e m a a k t ,
en de aanval werd nu gerigt tegen die kampong, waar
de vijand zich het meest geconcentreerd scheen te hebben;
het is later gebleken dat dit de kampong Telok Kadjoe
was. Zij werd genomen en verbrand, en den 13den Mei
werd de geheele rij kampougs een u u r lang door
de artillerie geteisterd en vervolgens door de infanterie
zooveel mogelijk verwoest. Na deze tuchtiging keerden de
troepen naar Segli terug. Wel werden zij ook op dien
terugmarsch nog hevig beschoten en ontwikkelde zich
bij de kampong Bernie zelfs een geregeld gevecht, maar
men meende zich toch te mogen vleijen dat de tuchtiging
den geweuscbten indruk zou maken, vooral omdat, het
bewijs geleverd was dat onze troepen, niettegenstaande
de grootste moeijelijkheden van het terrein, den . vijand
ook in het binnenland konden bereiken.
Bene voortzetting der vijandelijkheden van onze zijde
werd te minder wenschelijk geacht, toen den 18deu Mei
de radja van Giglien den stap h a l gedaan, welken men
van hem verwachtte, Na eene ontmoeting met den adsistent'; 5 kompagnien infanterie, 2 sectien artillerie en 1 detachement
enietroepen.

resident BOL, die van Kotta Radja met den gouverneur
was medegekomen, bij dezen toegelaten, trachtte de
radja zijne gedragslijn te vergoelijken, en eindigde hij
met vergiffenis te vragen voor hetgeen hij mogt hebben
misdreven. Alsnu werd van hem eene schriftelijke verklaring gevorderd, waarbij hij bet Gouvernement erkende
als geheel in de regten der vroegere sultans van Atjeh
getreden; en nadat hij zoodanige verklaring onderteekend
en bezworen had, werd hem te kennen gegeven dat in
1879 niet de heffing van bassil in Gighen zou begonnen
worden. De radja beloofde ten slotte zijn invloed te zullen
aanwenden om TONGKOF. DI TIROU tot rede te brengen
en nieuwe vijandelijkheden van de zijde van Garoet te
voorkomen.
Den 23sten Mei keerde de gouverneur naar Atjeh t e r u g ;
op denzelfden d a g en op den 26sten vertrokken ook de
van Kotta Radja gekomen troepen, met uitzondering van
ééne kompagnie die tijdelijk ter versterking van het garnizoen te Segli werd achtergelaten. Den 25sten Mei werd
aan den radja van Gighen eene acte van bevestiging (die
hij vroeger nimmer ontvangen had) uitgereikt, terwijl tevens
de rivier van Gighen, die sinds Augustus 1876 voor den
handel gesloten was geweest, weder opengesteld werd.
Terwijl de gouverneur zich te Segli bevond, braken
aan de oostkust vijandelijkheden u i t , welke na eenigen
tijd eveneens door van Atjeh gezonden troepen moesten
bedwongen worden. Uit bet landschap Gedoeng, tot de
federatie van Pasei-Kerti behoorende, werden herhaaldelijk strooptogten naar Edi ondernomen, waardoor ook
onze vestiging aldaar werd bedreigd. Den 15den Mei
trokken 52 man van de bezetting (die uit 4 officieren en
172 minderen bestond) met eene bevolkingspatrouille van 100
man uit om eene vijandelijke bende, die op 3/4 uurs afstand
van onze versterking genesteld w a s , te verjagen, maar
deze onderneming liep ongelukkig' af, want na een paar
uren keerde het detachement in groote verwarring terug.
De kapitein, de 1ste luitenant en 3 minderen waren door
een zonnesteek getroffen (waaraan zij weldra overleden);
enkele manschappen waren gewond; eene paniek had het
geheele detachement bevangen. De bezetting werd nu door
1 officier en 30 mariniers en matrozen van het ter reede
gestationeerde oorlogschip Palembang versterkt, en vervolgens nog eens door 1 officier en 24 m a n , nadat onze bezetting zich den 17den en den 19den Mei tegen vrij hevige
aanvallen had moeten weren. Op het berigt van den toestand, die bedenkelijk scheen te kunnen worden, omdat
de kwaadwilligen gestadig uit Gedoeng en daaraan grenzende streken versterking kregen, werden den 23sten,
24sten en 29sten Mei achtereenvolgens drie kompagnien
infanterie door den gouverneur en militairen bevelhebber
naar Edi gezonden , waarop de landingsdivisie der marine
weder naar boord terugkeerde.
Van de verwarring in Edi had een slecht gezind hoofd,
in het naburige landschap Peclawa, PANGLIMA KACM LAMDAIT, gebruik gemaakt om ook daar onrust te stoken.
Den 30sten Mei werd echter dat hoofd met zijn aanhang
door eene kompagnie onder den kapitein GOTZ verjaagd,
na een kort gevecht, waarbij de vijand 17 dooden achterliet. Nadat hierdoor de rust in Pedawa hersteld w a s , kon
men zich tegen Gedoeng wenden. Den 2den Junij begaf
zich de majoor PERNÉ , vergezeld van den controleur VAN
NUNEN , waarnemend adsistent-resident te E d i , met drie
kompagnien over zee naar Blangmeh (Pasei), en nadat hij
den radja van Gedoeng schriftelijk, doch tevergeefs, had
aangemaand om in onderwerping te komen, rukte hij, door
eene landingsdivisie van de ter reede liggende oorlogschepen Borueo, Palembang en Bandjermasin
vergezeld,
den 4den Junij naar dat landschap op. Met weinig
moeite maakten de troepen zich meester van de gedei
(gelijk dat gedeelte van de hoofdplaatsen der Atjehsche onderhoorigheden genoemd wordt, waar het bestuur zijn zetel beeft en waar het openbaar leven zich
concentreert). Op nieuw werd de radja, uit wiens benting
eene witte vlag woei, gesommeerd om zich te onderwerpen. Hij vroeg een uitstel van 7 d a g e n , en daar geen
bezwaar werd gevonden om het gevolg van het succes
onzer wapenen eene korte wijl af te wachten, liet de
majoor PERNÉ zijn troepen te Blangmeh bivouakeeren.
Na een paar dagen werd echter vernomen dat de radja ,
wel verre van tot onderwerping gezind te zijn, zich op
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het krachtigste verzet voorbereidde, en toen terstond daarop, den 7den J u n i j , de troepen weder in beweging werden
gebragt, vonden zij inderdaad te Gedoeng een zoo hevigen
tegenstand, dat zij, hoewel den vijand zware verliezen
werden toegebragt, met 7 dooden en 28 gewonden naar
Blangmeh moesten terugkeeren zonder hun doel bereikt
te hebben.
Het werd alzoo noodig dat er versterking uit Atjeh
kwam. Den 15den Junij werden van daar vijf kompugnien infanterie en twee sectien artillerie, onder bevel van
majoor COBLUM, met de oorlogscliepen Socrabaija en
Metalen Kruis en het particuliere stoomschip Rajah naar
Pasei overgebragt, en de generaal-niajoor VAN DEK HEIJDEX vergezelde ook deze expeditie, om de opperste leiding
daarvan in handen te houden. Ter reede van Blangmeh
lagen Zr. Ms. stoomschepen Bor/ieo , Palembang en Baudjermasin en het gouvernementsstoomschip Boni. Met
behulp van de bemanning dezer vaartuigen konden de
troepen met hun uasleep in korten tijd worden gedebarkeerd, terwijl bovendien eene gewapende sloepenflotille
onder den luitenant ter zee 1ste klasse STAKMAN BOSSE
werd geformeerd, om op de rivier van Pasei zoo noodig
de troepen t e ondersteunen, en eene landingsdivisie b e schikbaar gesteld ter bescherming van het bivouak te
Blangmeh gedurende de krijgsverngtingen in Gedoeng.
Den 19den Junij g i n g de majoor OOBLIJN met 8 kompagnien iufanterie en 2 sectien artillerie op marsch. Zijn
weg nemende door het landschap Bajan, welks hoofd zich
aan onze zijde geschaard had ' ) , kon hij de versterkte
kampong Blang Pria, het naaste doel van den t o g t , in
de flank en in den r u g aanvallen. Na een k o r t , doch
hevig gevecht werd zij op den vijand veroverd, die er
188 dooden achterliet en bovendien nog zware verliezen
leed. De indruk, dien dit wapenfeit niaakte, was beslissend, want de radja van Gedoeng verklaarde afstand te
doen van zijn gezag, en zijn zoon, die hem in het bestuur
moest opvolgen, bood zijne onderwerping aan. Van eene
voortzetting der vijandelijkheden onzerzijds behoefde mitsdiea geen sprake meer te zijn, en de troepen keerden
naar het bivouak te Blangmeh terug.
Daar inmiddels de houding van den radja van Pasangan
steeds meer reden tot klagen had gegeven , en geenerlei
gunstige uitwerking was bespeurd van het op blz. 7 van
't vorig verslag besproken dwangmiddel dat op hem was
toegepast 2J, wenschte de generaal-inajoor VAN DER HEYDEN
thans van de gelegenheid gebruik te maken om ook aan
dat landschap de kracht onzer wapenen te doen gevoelen,
vóórdat de troepen naar Kotta Radja terugkeerden. Reeds
waren daartoe de vereischte beschikkingen genomen, toen
zorgwekkende tijdingen omtrent den staat van zaken in
Groot-Atjeh zelf ontvangen werden, die den gouverneur
en militairen bevelhebber noopten zich onmiddellijk met
alle te Blangmeh gebivouakeerde troepen derwaarts te
spoeden.
Reeds vóór het vertrek van den gouverneur uit GrootAtjeh was daar de toestand, in vergelijking met vroeger,
minder gunstig geworden, in zoover dat de vijand in de
laatste weken meer activiteit en stoutmoedigheid toonde
dan hij in langen tijd had aan den dag gelegd. Sinds het
begin van Mei werden onze posten meer dan voorheen
beschoten en kregen de strooperijen binnen onze linieu

') Aan bedoeld hoofd, een der hoeloebalangs van de federatie
Pasci-Kerti, is de Nederlandsche vlag uitgereikt, dewijl zijn gebied
aan zee gelegen is. Van de overige hoeloebalangs heeft ook die van
Bloeh zich uitdrukkelijk aan ons gezag onderworpen.
:
) Nameiyk de heffing van in- en uitvoerregten (door een voor
de monding der hoofdrivier gestationeerd oorlogschip) ten bate van
het Gouvernement, opdat de radja van die inkomst verstoken zou
blijven. Toen die maatregel gedurende nagenoeg drie maanden was
toegepast, bleek het dat de opbrengst der regtenhefting geheel onbeduidend was, en het gemis van die inkomst den radja alzoo niet
gevoelig kon treffen, maar dat daarentegen aan den maatregel mnr
ons groote bezwaren verbonden waren, omdat ter wille daarvan niet
minder dan drie oorlogschepen en eene gewapende boot steeds voor
Pasangan gestationeerd moesten blijven. Den 12den Junij 1878 is
dan ook door den gouverneur van Aljeh bevolen dat met deze
regtenhefflng zou worden opgehouden, en dat, in stede daarvan,
alle handel zou worden geweerd in het gedeelte van Pasangan dat
onmiddellijk onder het gezag van den radja staat.
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een brutaler karakter. Ook in de onderhoorigheden van
de IV Moekim aan de westkust werd onrust gestookt
zoodat den 12den Mei eene kompagnie infanterie vooreen
paar dagen naar Loting moest gezonden worden om het
welgezinde hoofd (kedjoeroean) van dat voor de toekomst
veel belovende en voor groote ontwikkeling vatbare landschap in zijn gezag te schragen. Uit de landstreek langs
de baai van Koerong Ryah werden weder rooftogten over
zee ondernomen. Zoo ontving men den 8sten Junij het
berigt dat eene bende, onder aanvoering van TOEKOE
TJIHIK LAMNÜA , zich naar het eiland Waij had begeven
om te plunderen. Hoewel zoo spoedig mogelijk een detachement infanterie met het oorlogschip
Wëtcroêtu
werd gezonden om aan de bevolking bijstand te verleen e n , slaagde men er niet in op de roovers de hand te
leggen, daar zij zich reeds verwijderd hadden, na eenige
inlanders gedood en vrouwen en goederen (waaronder
wapenen en munitie, door onze autoriteiten aan de
bevolking tot zelfverdediging verstrekt,) buit gemaakt
te hebben ' ) . Enkele maraudeurs maakten zelfs den
naasten omtrek van Olehleh en Penajoeng onveilig,
en in den nacht van 7 op 8 Junij wist eene gewapende bende onverhoeds in eene der gebouwen van het
nieuwe hospitaal te Pantei Perak binnen te dringen, waar
in een oogenblik van de zieke dwangarbeiders, die er
werden verpleegd, 12 gedood en 37 zwaar gewond werd e n , vóórdat de militaire magt op liet alarm der schildwachten te wapen had kunnen snellen. Twee der aanvaU
lers, die gewond en gevat werden, verklaarden dat de
bende door HABIEU ABDUL RACHMAN was uitgezonden om

ons binnen onze linien zooveel mogelijk afbreuk te doen.
Dat vooral hij de gemoederen in de XXII en XXVI
Moekim ophitste en oorzaak was van de vijandelijkheden
die bedreven werden, wisten onze autoriteiten trouwens
reeds uit vertrouwbare bronnen. Die vijandelijkhe len veroorzaakten aan de bezetting in onze militaire linieu veel
inspanning, maar dewijl zij slechts door kleine benden
gepleegd weiden , viel er niet uit af te leiden dat HABIEB
ABDUL RACHMAN beschikken kon over eenigszins aanzienlijke strijdkrachten , waarmede aanvallen op grooter schaal
zouden kunnen ondernomen worden. De legermagt, die
in Kotta Radja en in de verschillende posten achterbleef
toen de gouverneur en militaire bevelhebber zich den loden
Junij met de hooger genoemde troepenafdeelingen van
Groot-Atjeh verwijderde om het tegen Gedoeng opereerende expeditiekorps den steun te verleenen dien het zoo
dringend behoefde, scheen in elk geval krachtig genoeg
om aan alle te voorziene omstandigheden liet hoofd te bieden.
Het vertrek der bedoelde troepenafdeelingen schijnt echter
door

HABIEB ABDUL RACHMAN

benuttigd te zijn om de

vijandige hoofden en bevolking te overreden een stouten
slag te wagen. Den 18den en 19den Junij werden te Kotta
Radja tij dingen ontvangen die meldden dat omstreeks twee
duizend man , onder zijne aanvoering, uit de XXII Moekim
langs de zuidelijke helling van het Gleloeda-gebergte naar
Lepong en de IV Moekim waren getrokken en zich genesteld
hadden in den pas van Glitaroen, die de communicatie
vormt tusschen de vlakte der IV Moekim en de IX Moekim.
Onverwijld begaf zich de adsistent-resident SOL , door
sterke kavalerie-patrouilles vergezeld , naar de IV en VI
Moekim , om de hoofden en bevolking aan te sporen zich
goed te houden e n , steunende op onze militaire posten te
Koerong R a b a , Boekit Seboen en Pekan Badak , den indringenden vijand weerstand te bieden. Dezen met eene
troepenmagt uit Kotta Radja te gemoet te gaan , achtte
de als bevelhebber fungeerende chef van den staf niet geraden , dewijl h i j , gewaarschuwd zijnde dat van twee
zijden te gelijk een aanval op onze hoofdvestigingen ondernomen zou worden , meende alle krachten, die hij beschikbaar h a d , voor de bescherming van Kotta Radja,
Olehleh, Penajoeng en de nieuwe hospitalen te Pantei

s
) Aangezien er geen gelegenheid bestaat om nader op dit punt
terug te komen, moge hier reeds worden aangeteekend dat de
kampongs in de baai van Koerong Kyah, die zich ook later nog
aan zeeroof hebben schuldig gemaakt, op M/SI Juiy en vervolgens
nog eens den 7den Augustus door de marine getuchtigd z\jn. De

bovengenoemde TOEKOE TJIHIK LAMÜOA moet zijn gesneuveld by

de straks te vernielden ontmoctiugen met onze troepen in de
IV Moekim.
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Perak te moeten behouden. In den nacht van 19 op 20
Junij werd de kampong Poengey , op een geringen afstand
ten westen van Kotta Hadja gelegen . overvallen en geplunderd , en toen 's anderen daags de chef van den staf zich
met den adsistent-resident naar de VI Moekim begaf om den
toestand op te nemen, werd hem te Pelcan Badak berigt
dat de kloof van Beradoean (tnssclien de vinkte der IV Moekim en de VI Moekim) aan weerszijden reeds door den vijand
bezet was. Patrouilles, uitgezonden om de gemeenschap
tusschen de posten Boekit Schoen en Pekan Badak te
onderhouden, werden dan ook zóó hevig beschoten , dat zij
weldra hunne pogingen moesten opgeven. Eer.e patrouille,

met den controleur

EUTBBHNABRB uitgezonden

om de bende

te vervolgen die Poengey had overvallen, bad eveneens
het vuur van den vijand te doorstaan toen zij door de
kloof van Beradoean naar Boekit Beboen marcheerde,
en daarbij werd o. a. de controleur gewond. Inmiddels
was ook de pas van Blaogkalla (de westelijkste cominunicatie tusschen de VI Moekim en Koerong Haba) door
den vijand bezet. Te Koerong Raba werd onze versterking geregeld door hem belegerd en de daarbuiten
staande woning van den controleur (die zich naar Boekit
Seboen had begeven) verbrand. De kampongs in de IV en
VI Moekim werden beroofd en de passar te Lampagger
werd in la-and gestoken; de bevolking vlugtte naar de
onderhoorigheden aan de westkust, en ook de lieden, die
in het laatste jaar in de IX Moekim waren teruggekeerd ,
namen weder de wijk buiten het door ons bezette gebied.
Den 21sten Junij scheen werkelijk de aangekondigde aanval
van de oostzijde op onze hoofdvestigingen te worden voorbereid, daar onze posten te PangO, Pager Aijer en Lambaroe hevig beschoten werden, nadat 's nachts reeds eene
bende doorgedrongen was tot nabij het Chinesche kamp
te Penajoeng, waar zij echter was teruggedreven.
De chef van den staf had een stoomschip naar Pasei
gezonden om den gouverneur berigt te geven van den
vijandelijken inval, en deze haastte zich daarop, gelijk
reeds gezegd is, naar Groot-Atjeh terug t e k e e r e n , waar
hij den 23sten Junij aankwam, vergezeld van of op den
voet gevolgd door de troepen die tegen Gedoeng geageerd
badden. Zoo spoedig mogelijk werd nu eene sterke kolonne
onder den majoor COIII.IJ.N afgezonden om allereerst de
gemeenschap met de posten te Boekit Seboen en Koerong
Baba te herstellen.
Bij het forceeren der kloof van Beradoean werd die
kolonne zwaar geteisterd, voornamelijk doordien m e n ,
met de artillerie niet door de natte sawahs in het midden
der vallei vooruit kunnende komen, genoopt was een w e g
langs de berghelling te kiezen, waar men een plongeerend
vuur van den hooger genesteiden en niet te genaken vijand
ontving. Intusschen werd het doel van den togt bereikt
en voortgerukt tot Koerong Kaha, werwaarta door den
gouverneur en militairen bevelhebber drie oorlogsschepen
gezonden werden om de troepen, die hij os de geleden
verhezen niet aan nieuwe vijandelijkheden gedurende den
terugmarsch blootstellen wilde, over zee naar Olehieh
t e r u g te brengen, ü p het gezigt van de militairen aan
de eene en van de scheepsmagt aan de andere zijde nam
de vijand de wijk uit de nabijheid van Koerong Haba,
zoodat daar geen gevechten meer plaats vonden.
Het plan, om over zee terug te keeren, moest worden
opgegeven, omdat de zware branding, waarin den 2'isten
Junij vijf matrozen en een marinier den dood vonden, de
inscheping der troepen onraadzaam maakte. Zij begaven
zich d u s , eene kompngnie ter versterking der bezettingvan Koerong Raba achterlatende, weder door de vlakte
der IV Moekim en de kloof van Beradoean naar Kotta
Radja en werden thans niet hemoeijelijkt; de vijand,
die zich, voor zoover hij ons gebied niet had verlaten, in
de heuvelen beoosten de vlakte der IV Moekim teruggetrokken had, liet niets van zich merken. Toen echtereen
paar dagen later eenige kompagnien onder den majoor HECK
van de zijde der IX Moekim de kloof van Glitaroen wilden
doorgaan, ontvingen zij daar een hevig v u u r , waardoor
1 officier 'm 2 minderen gedood en 8 minderen gewond
werden. De ingang der kloof werd door onze troepen bezet
gehouden, en op verschillende andere punten tusschen
Boekit Daroe en Beloel werden kleine wachtposten gevestigd om den vijand aan die zijde zijne terugtogtslijn af te
snijden.

Inmiddels was het noodige gedaan voor eene aanzienlijke
versterking der troepenmagt in Atjeh, opdat, wanneer het
door ons bezet gebied geheel van de indringers gezuiverd
zou zijn, de vijand in zijn eigen gebied opgezocht en hem
eene zeer gevoelige tuchtiging toegediend zou kunnen worden. De eerste telegrafische berigten van den fungeerenden
bevelhebber in Atjeh omtrent den vijandelijken inval werden bij de Indische Regering den 27sten Junij ontvangen.
Onmiddellijk daarop werd, hoewel geen versterking g e vraagd w a s , het 11de hataillon infanterie van Batavia
naar Atjeh gezonden en last gegeven om ook van Padang
de beschikbare afdeelingen van het 15de hataillon te zenden.
Den 28sten Junij kreeg de Indische Regering het eerste
telegram van den te Kotta Radja teruggekeerden gouvernenr en militairen bevelhebber zelf in handen. Hij verzocht o.iverwijlde aanvulling van het incompleet bij zijne
troepen en bovendien eene tijdelijke versterking van twee
bataillons. Thans werd, behalve de bedoelde aanvulling
van bet incompleet, nog het 5de hataillon van Samarang
naar Atjeh gezonden. Aldaar kwamen achtereenvolgens
aan: op 3 Julij het 11de hataillon van Batavia en 2 ' / s
kompagnien van het 15de hataillon van Padang; o p 8 Julij
het 6de hataillon van Samarang. (Later — in de eerste
dagen van Augustus — volgden nog de achtergebleven
gedeeltm van het 15de hataillon van Padang.)
De eerst aangekomen troepenafdeelingen van Padang
werden te Olehieh niet aan wal gezet, maar den 6den
Julij met eene kompagnie van de bezetting in Atjeh door
de Bromo en Siak naar Lepong overgebragt, om naar
den pas van Gleloe la — de westelijke terugtogtslijn van den
binnen de IV Moekim gedrongen vijand — en vervolgens "aar den pas van Glitaroen te trekken, terwijl eene
andere kolonne zich door de IV Moekim heen naar hetzelfde punt zou begeven. Men trof echter geen vijanden
meer a a n ; het door ons bezette gebied was weder geheel
door hen ontruimd; (waarschijnlijk zijn de laatsten over
het Gl era ja-gebergte terug getrokken;) en ong-ehiuderd
konden de vereenigde kolonnes over Koerong Raba naar
Kotta Radja terugmareheeren.
De adsistent-resident Soi,, die met de troepen naar
Lepong was medegegaan, nam aldaar de noodige maatregelen om de uitgeweken bevolking der IV en VI Moekim
aan te sporen hare kampongs weder te betrekken. Weldra
waren die dan ook op nieuw bewoond. De bevolking der
IX Moekim daarentegen durfde eerst naar hare kampongs
terugkeeren nadat het aan dat district grenzend gedeelte
van de XXII Moekim door onze troepen bezet was.
Toen de IV Moekim van vijanden gezuiverd w a r e n ,
meende de gouverneur en militaire bevelhebber aanvankelijk de voorgenomen tuchtiging van Pasangan alsnog
te kunnen uitvoeren vóórdat hij de wapenen tegen de
XXII Moekim keerde. Van dit denkbeeld moest hij echter
afzien wegens de onrustbarende berigten welke ontvangen
werden aangaande de handelingen en plannen van den
vijand. Uit die berigten bleek dat HABIÜB ADDUI. RACH-

M.VN den moed n o g geenszins verloren had, m a a r t e M o n tassik , in het gebieil der V Moekim , aan den regteroever
der Atjeli-rivier, strijdkrachten vooreen nieuwen aanval
bijeenbragt. Zoo spoedig doenlijk moest hij alzoo daar
worden aangetast, terwijl tevens het aan de JX Moekim
grenzende — langs den linkeroever der rivier gelegen —
gebied der VII Moekim, waarover de uit vorige verslagen
bekende TOEKOK MOXOA BAIT gezag voerde, aangegrepen

moest worden , omdat van daar uit vooral de inval in
de IV Moekim was ondernomen.
Den 23sten Julij begonnen de operatien van drie punten
te gelijk. Het plan w a s , om zoo snel mogelijk met twee
kolonnes over Senelop naar Montassik, en met eene derde
kolonne naar het daartegenover aan den linkeroever der
rivier gelegen Anagaloeng door te dringen, terwijl eene
reserve-kolonne in Laniharoe op beide oevers post vatten
zou, waar ook de militaire bevelhebber zicU met het
hoofdkwartier zou ophouden, voor zoover zijne aanwezigbeid in Kotta Radja niet vereischt werd. Dat operatieplan
werd met het beste succes ten uitvoer gebragt. (Voor de
bijzonderheden wordt verwezen naar hoofdstuk D , § 4.)
Den 27sten Julij was Anagaloeng, den 28sten Montassik
met zijne vermaarde missigit in ons bezit. Van de vermeestering van Montassik hadden Atjehsche berigtgevers
veel te verwachten gegeven. Daardoor — zeide men — zou
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de tegenstand gebroken en zouden de vijandelijke hoofden
genoopt worden liet hoofd in den schoot te leggen. Intusschi'ii volgden geene teekenen van onderwerping, DUU
integendeel nestelde de vijand zich weder in de streek
welke onze troepen waren doorgetrokken, en trachtte hij
langs heide oevers de communicatie tusschen het hoofdkwartier en de Livouaks te Montassik en \nagaloeng te

bemoeijelijken. Om die communicatie veilig te maken,

moesten do kampongs , waaruit onze troepen en convooijen
•werden beschoten, van vijanden gezuiverd en geslecht
worden , terwijl voorts de wegen langs de beide oevers
verbeterd en de noodige vivres en verdere benoodigdheden opgevoerd moesten worden naar de beide genoemde
bivouaks, 0111 deze als steunpunten voor verdere operatien
te doen dienen , wanneer geene onderwerping volgen mogt.
Met het oog op zoodanige verdere operatien vroeg de
gouverneur en militaire bevelhebber nog een bataillon
infanterie en spoedig daarop ook eene batterij artillerie
van Java aan.
Den 2den Augustus werd hem het 9de bataillon van
Batavia en twee weken later ook de verlangde batterij
gezonden. Toen deze echter den 22sten Augustus te Atjeh
aankwam, was de tot dusver gunstig gebleven weèrsgesteldheid geheel omgeslagen. Den 20sten Augustus
vielen de zware regens in ' ) , en zij maakten al spoedig
het terrein voor troepenbewegingen zoo ongeschikt, dat
militaire operatien voorshands onuitvoerbaar werden geacht.
Inmiddels had zich de vijand op sommige punten zeer
hardnekkig betoond in het bestoken onzer troepen: aan
den regter Atjeh-oever vooral in de III Moekim, 't geen
den bevelhebber onder anderen aanleiding gaf o m , na
zich van de vijandelijke versterkingen te Tjipotoe en Tjotjibreh te hebl.vn meester g e m a a k t , de bezettingen van
Pager Aijer en Pager Aijer Missigit naar Lampermei aan
de overzijde der rivier te verleggen; aan den linkeroever,
vooral in het gebied van den onverzoenlijken imam van
Lamkrah (VII Moekim), welks tuchtiging dikwijls herhaald moest worden en eenj groote krachtsinspanning
van de troepen vorderde. Eerst na die herhaalde tuchtigingen van Lamkrah keerden eenige uitgewekenen van
de IX Moekim derwaarts terug.
Aan onderhandelingen had het niet geheel ontbroken.
TOKKOE MOEDA B A I T , die reeds dadelijk, toen zijn gebied

werd aangetast, getracht had den marscli der troepen door
niets heteekenende brieven te stuiten, hervatte zijne correspondentie na de vermeestering van Anagaloeng en
Montassik, en n u werd. hij onzerzijds zooveel doenlijk
aangemoedigd om zich duidelijk te verklaren en het voorbeeld te geven voor eene toenadering tot ons gezag. Te
meer zorg werd hieraan besteed, omdat men spoedig bemerkte dat TOEKOK MOEDA BAIT zijne brieven schreef in
overleg met HAHIEB ABDUL RACIIMAN. Den 22sten Au-

gustus vatte de/.e zelf de correspondentie o p , en gaf hij
de voorwaarden a a n , waarop hij de hem toevertrouwde
leiding der Atjehsche strijdkrachten prijs geven en zich
openlijk aan ons gezag onderwerpen wilde. Nadat hein
was te kennen gegeven wat wel en wat niet kon worden
toegestaan, hield hij de briefwisseling nog eenigen tijd
slepende, maar bij een schrijven van 15 September b e loofde hij den 13den (Jctober naar Kotta Radja te zullen
komen, na eerst van de Atjehsche hoofden afscheid te
hebben genomen.
Hetgeen van hem verlangd en hetgeen hem toegezegd
was, kwam op liet volgende netter. Hij zou bejegend
worden met de onderscheiding waarop de waardigheid,
welke hij vroeger in het Atjehsche rijk bekleed h a d , en
het aanzien , dat hij ook later bij de Atjehers behouden
h a d , hem aanspraak gaven. Hij zou niet in Atjeh mogen
blijven, maar met zijne familie en volgelingen door een
oorlogschip naar Arabie worden overgebragt, waar bij zich
zou moeten vestigen, om nimmer naar Atjeh t e r u g te
keeren. Onder die voorwaarde werd hem een maandgeld
van 1000 dollars toegezegd.
Den 13den Üctober meldde hij zich werkelijk met familie

') In het gebergte moet liet reeds vroeger hevig hebben geregond, blykens de bandjirs in de Atjeh-rivier, waardoor herhaaldelijk bruggen werden weggeslagen, die ter verbinding van de bivouaks
te Montassik en Anagaloeng werden gemaakt.

en volgelingen bij den kommandant van het hivouak te
Anagaloeng a a n , van waar hij door een militair escorte
naar Kotta Radja werd begeleid. Hier legde hij den eed
van onderwerping af en beloofde hij bij ach nimmer meer
iets tegen het Gouvernement te zullen ondernemen. In
den avond van 13 October onderwierp zich ook TOEKOK
MOEDA B A I T , die den volgenden dag werd beöedigd. Hem

werd eene som van 600 dollars ter hand gesteld als t pem<
brian" (het geschenk dat de Atjeli'che sultans plagtente
geven aan de voorname hoofden die hen kwamen huldigen).
Beiden beijverden zich om de inlichtingen te geven die
van hen verlangd werden en om aan de hoofden in de

XX11 en XXVI Moekim brieven te schrijven, ten einde hen

te overreden den strijd op te geven. Den 24sten October
keerde TOEKOE MOEDA BAIT naar zijn gebied t e r u g , enden
24sten November werd HAUIEII ABDUL RACIIMAN met zijne

volgelingen (81 mannen, vrouwen en kinderen) op de
Ciu-aruo ingescheept voor de reis naar Djeddah.
De terugkeer van uitgewekenen was inmiddels op groote
schaal toegenomen. Tegen het eind van October waren in
de I X Moekim reeds weder meer menschen gevestigd dan
vóór de gebeurtenissen var, Junij "). en d a g aan dag meldden
zicli anderen, bij vijftig- en honderdtallen te gelijk, in
het b i v o u a k ' t e Anagaloeng a a n , om eveneens hunne
vroegere woonplaatsen in de verschillende gedeelten der
XXV Moekim weder te mogen betrekken. Uit het gebied
der VII Moekim was de imam van Sibreh reeds vóór TOEKOE MOKUA BAIT in onderwerping gekomen en

zijn volk

kwam oj> de bij Anagaloeng geopende passar om koopwaren aan de troepen te verhandelen. In het begin van
November onderwierp zich het hoofd der III Moekim,
TOEKOE KEHKOEX, die den 12den te Kotta Radja heëedigd

werd. In diezelfde maand zond de eerste oelama of mufti
van Atjeh, TONGKOE SJECU MAIIAHAIIAN, zijn zwager om
bij TO.NOKOE KAÜI.I en anderen berigten in te winnen no-

pens de houding van het Gouvernement

tegenover den

Mohammedaanschen godsdienst (op welke handeling echter

geen verdere stappen tot toenadering zijn gevolgd). Den
ïlden December koos het hoofd der V Moekim, TOEKOK
TJIUIK

KAMI'ONO BAKOE onze

zijde

').

Hetzelfde

deden

nog enkele andere hoofden van minder beteekenis.
Over liet algemeen echter bleef de stemming in de XXII
en XXVI Moekim onveranderd. Van de hoofden in laatst*
genoemde sagi werd wel is waar herhaaldelijk, ook in
brieven van den nog steeds in hun gebied verblijf houdenden ex-radja van Simpang Olim, gezegd dat zij tot
onderhandelingen geneigd waren, maar het kwam er nooit
toe, en juist van de zijde dier s.igi werden onze posten
bij voortduring het meest beschoten. Eenige bepaalde reden
om zijne goede bedoelingen te verdenken heeft de ex-radja
tot dusver niet gegeven, doch zijne benioeijingen hebbeu
nog geen enkel gunstig resultaat opgeleverd, ook niet
nadat de controleur K A M P , die in Simpang Olim met hem
in aanraking was geweest, in het laatst van 1M78 te
Tjadé *) werd geplaatst om hem de verstandhouding met
het bestuur gemakkelijker te maken en waar noodigraad
en hulp te verschaffen. In de XXII Moekim maakte ;dijkbaar

de onderwerping van IIAKIKII ABDDL i;AI IIMAN ook

weinig indruk. Die onderwerping had voor ons het voordeel dat de vijand een leidsman verloor die verspreide
krachten wist te eoneentreeren en daardoor sterker te maken,
maar de partieele vijandelijkheden werden onvermoeid voort*
gezet, ook zelfs in het gebiel van TOBEOI MOKDA B A I T ,

die niet bij magte bleek om de hem ondergeschikte hoofden
die ons slecht gezind waren (zooals de imam van Lamkrah)
in toom te houden, noch om indringers te weren en eenige
:
) In November is TOEKOE LAMKOEXJIT, broeder van het overleden hoofd der IX Moekim TOUCOE NEK POERIIA , na bdWHglBg
te Kotta Radja, met het gezag over dit district belast onder den
titel van P A M A X G K O E TOEKOE N E K POERUA.

») Het gebied der V Moekim bestaat uit de districten Montassik, Pié'ng, Hoho , Tjot Saloran, Lamdjampo en Teliangpoen
(later bjj de vjjf eerstgenoemde gevoegd). Bet hoofd draagt den naam
van TOEKOE MOEDA LEIIMA.V, doch voert den litel igalar) van
TOEKOE T J I I I I K KAMPOSO BAROE. Kampong ISaroe is zjjne woonplaats en bekend als het centrum van de Atjehsche züde-indiistrie.
*) De in het vorig verslag genoemde imam van Tjadé overleed
in Mei 1878. I n zijne plaats werd zijn oudste zoon, TOEKOK
LOXOUATTEXO, aangesteld.
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veiligheid aan onze troepen te verzekeren. Dat de vijand
aan leeftogt of munitie gebrek kreeg, kon — wat daaroimrent ouk nu en dan verhaald werd — nimmer worden
bespeurd.

Van

HABIEH ABOUI, UACHMAN werd vernomen

dat de XXVI en XXII Moekim geregeld toevoer van levensmiddelen en andere benoodigdheden kregen uit Pedir, en
daarom werd alle invoer van levensmiddelen in de havens
ter noordkust tijdelijk verboden, en bovendien den loden
November een detachement militairen (2 officieren en 57
muii) op liet gouvernementsstoomschip Hiah in de Koerong
Ryah-buai gestationeerd ten einde des nachts nabij Tandjong
Poetih hinderlagen te kunnen leggen aan den weg waar
langs de transporten gezegd werden plaats te vinden ').
Lit de houding des vijands bleek alzoo dat hij nog
geenszins ontmoedigd of voornemens was zijne agressieve
houding te laten varen. Eene voortzetting der krijgsverrigtingen werd daarom onvermijdelijk geacht, want alleen
na eene volkomen ontmoediging van den vijand scheen
eene beëindiging van den oorlogstoestand verwacht te
mogen worden. Maar de elementen stonden ons in den
w e g ; het hield niet op te regenen en de eene handjir
volgde op de andere. Terwijl in den regel de drooge moesson in Atjeh omstreeks November invalt, bleven nu ook
in de volgende maanden de stortregens aanhouden en de
sawahs drassig, zoo niet overstroomd •). Het werd Jan u a r i j , Februarij, Maart, en nog altijd bleef de weèrsgesteldheid ongunstig. Men verbeterde de w e g e n , men
maakte verkenningen, men sloeg van tijd tot tijd een slag
om den vijand te verdrijven uit punten, van waar hij onze
posten of transporten , dan wel de onder onze hoe Ie staande
bevolking te ei-g bestookte 3), maar de uitvoering van het
in

overleg

met HA BIEB ABDUL RACH.MAX beraamde plan

om tot hidrapoeri, het centrum der XX11 Moekim, door
te dringen en daarna — als de onderwerping nog niet
volgde — niet de XXVI Moekim af te rekenen, werd
telkens uitgesteld. Eerst den 23sten Maart werden de
operatien weder aangevangen, en ook toen nog niet omdat
in de weersgesteldheid een gunstige keer was gekomen ,
maar omdat de bevelhebber vreesde dat h i j , nog langer
wachtende, al te weinig tijd zou hebben om zijn doel te
bereiken vóór het invallen van de regenperiode i n d e tweede
helft van het jaar.
Was liet voor de Indische Regering, die zich voorgesteld had dat de in Julij begonnen veldtogt zou kunuen
worden doorgezet totdat aan allen tegenstand een einde
was g e m a a k t , eene groote teleurstelling toen na de vermeestering van Montassik, hoewel de onderwerping der
vijandige hoofden uitbleef, de opeiatien niet werden verv o l g d , die teleurstelling werd dubbel gevoeld toen de
eene maand na de andere verliep zonder dat de troepenmagt in Atjeh benuttigd kon worden voor het doel, waarmede zij in Junij en Augustus zoo aanzienlijk was opgevoerd *). Toen eindelijk het vooruitzigt op eene hervatting
der operatien verzekerd scheen, drong de Gouverneur
Generaal er bij den bevelhebber op aan om vooral niet te
gedoogen dat daarin op nieuw een stilstand kwam vóórdat het doel was bereikt. » Aan de hoofden die zich tot
onderhandelen aanmelden" — aldus schreef de Landvoogd den 25sten Maart aan den gouverneur en milii) Aangezien de laatstgenoemde maatregel niets opleverde, is
daaraan in February jl. een einde gemaakt, en ook de belemmering
van den handel ter noordkust is in Maart jl. opgeheven, omdat
daarvan, bjj tastbare nadeden, geen voordeelen ondervonden werden.
;
) Volgens eene opgaaf dd. 13 Januarjj jl. had het toen op 6G van
de 145 dagen, sedert 20 Augustus verloopen, hevig geregend, en
waren er bandjirs geweest op 'J en 10 October, 13—18 November,
31 December, 1, 3 , 5 en 7 January.
3
) Zoo gaven de vyaudeiyke aanvallen op onzen nieuwen post
te Lampermei aanleiding tot de vernieling der kampongs Babah
Djoeroeng en Tjot Tjoet en der missigit Bakraniat op 30 Augustus
en de tuchtiging der kampongs in liocng op 1 September. Zoo
werd op 24 December eene versterking vermeesterd en geslecht,
waaruit onze post te Lamjong in de noordoosterlinie gedurig beschoten was; terwyl den 12den February de benoorden Ghani (III
Moekim) gelegen kampong Atoë werd getuchtigd, omdat hare bevolking eene vestiging van teruggekeerde uitgewekenen in Pager
Ayer had aangevallen en in brand gestoken.

<) Behalve de drie garnizoensbataillons waren er in Augustus
negen veldbataillons in Atjeh en onderhoorigheden, en voorts twee
batterijen artillerie en een eskadron kavalerie.

tairen bevelhebber in Atjeh — »moet de eisch van onmiddellijke onderwerping gesteld worden en in afwachting
van hun antwoord dienen de vijandelijkheden ongestoord
voort te g a a n , opdat wij niet weder in ons operatieplan
worden opgehouden door de langdurige beraadslagingen
en de aarzeling onzer vijanden, om zoodoende het gunstige
jaargetijde ongebruikt te laten voorbijgaan en een toestand
te zien voortduren die onze krachten zou uitputten
Aan
den oorlog moet nu een einde komen , hetzij de verwachte
onderwerping verkregen wordt, hetzij aan den vijand zoodanige tuchtiging toegebragt wordt dat er geen twijfel
besta omtrent onze overmagt en zijne nederlaag, en wij
onze krijgsmagt kunnen terugtrekken binnen de grenzen
voor onze definitieve vestiging aan te wijzen. Mogt dus
bij de verovering van Indrapoeri de onderwerping der X X I I
Moekim niet terstond volgen, dan dient nog verder in
die landstreek te worden doorgedrongen en de vijand o p gezocht. Wanneer de bevolking aldaar zich door de vlugt
aan de vervolging mogt onttrekken, dan zal haar in elk
geval in hare bezittingen zoodanige tuchtiging moeten
treffen dat bij haar omtrent hare nederlaag geen twijfel
kan overblijven. Noch te Indrapoeri, noch elders, m a g
voor'shands eenige vestiging worden in 't leven geroepen
dan die voor de dadelijk voort te zetten militaire operatien
noodig mogt zijn. Dezelfde gedragslijn zal natuurlijk ook
ten opzigte van de sagi XXVI Moekim gevolgd moeten
worden".
Den 23sten Maart werd alzoo de velltogt naar Indrapoeri ondernomen. Eene kolonne rukte van Anagaloeng
langs den linkeroever der rivier over Lepong Arra (waar
een étappe-post werd gevestigd) en verder over Tjot Bada
en Lamara missigit naar Tjot Basatoel. Op de beide laatste
plaatsen had men een hevigen tegenstand te verduren,
en ook de kampongs Lingam en Djamboe moesten n o g
van vijanden gezuiverd worden vóórdat het vuur ophield,
waaraan men te Tjot Basatoel was blootgesteld, ü p die
plaats voegde zich eene tweede kolonne bij de eerste, en
te zamen vervolgden zij 's anderen daags den marsch,
terwijl eene reserve-kolonne te Tjot Basatoel stelling nam.
Langs Anak Glé trokken de beide eerstbedoelde kolonnes —
met achterlating van etappe-posten te Titi Djamboe en
Long Lemoh — over deu heuvel Glé Kambing naar het
p u n t , waar deze door de Atjeh-rivier bespoeld w o r d t ,
vlak tegenover missigit Indrapoeri. Nadat de in en om de
missigit genestelde vijand eenigen tijd door geschut- en
geweervuur was geteisterd, werd de rivier overgetrokken
en de missigit bezet. (Voor de bijzonderheden moet weder
verwezen worden naar hoofdstuk D , § 4.)
Het in de beide dagen doorloopen terrein behoorde voor
een deel tot de VII Moekim (gebied van TOEKOE MOEDA
BAIT), gedeeltelijk tot het gebied der moekim Indrapoeri. Een
der hoofden van deze moekim,

TOEKOE

IMAM BINTANG ,

kwam deu 26sten Maart zijne onderwerping aanbieden. Hem
werd hetzelfde te kennen gegeven wat gedurende den
marsch der troepen reeds was geantwoord aan sommige
kanipoughoofden, die hunne goede gezindheid kwamen
betuigen en verzochten d a t hunne kampongs gespaard
inogten worden, namelijk: dat zijne onderwerping aangenomen en zijn gebied niet getuchtigd zou worden, mits
de gevlugte bevolking, met vrouwen en kinderen, onmiddellijk terugkeerde, de wapenen ingeleverd werden, en
een in verhouding tot de belangrijkheid van zijn gebied
vastgesteld bedrag in geld of geldswaarde werd opgebragt
als waarborg voor duurzame t r o u w , welk bedrag na twee
jaren of vroeger zou worden teruggegeven wanneer die
trouwe gezindheid voldoende gebleken was. In afwachting
dat aan de genoemde voorwaarden volledig zou voldaan
zijn, werden eenige gijzelaars aangehouden.
Dit thans voor het eerst toegepaste cautiestelsel —als
hak yantjing in den Atjehscheu adat bekend — heeft
aanvankelijk op enkele plaatsen, waar kleine sommen gevorderd werden, wel voldaan ' ) , maar de bruikbaarheid
daarvan op eenigszins groote schaal is n o g niet gebleken.
TOEKOE IMAM BINTAXG althans kwam telkens uitstel van

betaling vragen op grond dat het hem onmogelijk was
de gevorderde som bij een te brengen, terwijl het grootste
5
) Men vindt vermeld dat door Anak Glé 400 dollars en door
Laniara en Tauiboe 250 dollars zijn opgebragt in geld en geldawaarde.
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gedeelte der bevolking de wijk had genomen. Eerst langzamerhand werden sommige tot In lrapoeri behoorende
kamoongs aan den linkeroever der Atjeb-rivier weder botrokken, en de passars, die nabij de bivouaks te Tjot
Basatoel en missigit Indrapoeri geopend waren, werden
weldra geregeld bezocht, maar van de teruggekeerde bevolking vlugtte een groot deel op nieuw naar h s t gebergte toen na eenigen tijd het berigt verspreid werd dat,
IMAM LONGUATTAII van de overzijde der rivier komen zou
om de ons goed gezinde kampongs aan te vallen.
Die imam en zijne medestanders, onder welke voornameiijk genoemd werden RADJA KOEAI.A (zoon van P A N GUMA

POI.IM), TOBKOI BINTANG

van G l i ë n g en TOEKOE

MOEDA DAOKT van Solinioen, hadden geen oogenblik den
strijd opgegeven. Men vernam dat zij, aangespoord door

wijze waarop hij medewerkte ter verbetering van do wegen
en ter verzekering van de veiligheid onzer troepen in zijn
gebied. Ook kostte het moeite om van de rijkssieraden ,
welke men wist dat hem door den laatsten sultan in bewaring waren ^i'^evm , enkele uit zijne handen te krijgen.
Van lieverlede verkreeg men de zekerheid dat zijn eigen
volk ons hielp bevechten, en zijne trouweloosheid werd al
langer hoe minder twijfelachtig, weshalve hij in zijne
woning (waar men bij die gelegenheid nog eenige rijkssieraden vond) aangehouden en naar Anagaloeng gebra"t
werd om er in verzekerde bewaring te blijven.
Omtrent hetgeen sedert den Oden Mei voorviel, benutten

enkele korte telegrammen uit Indie het navolgende: Nadat

zware regens wederom gedurende eenigen tijd de bewegingen onzer troepen luidden belemmerd, is tegen het
TOEANKOE HASCHIM en P A N G U M A P O I . I M , trachten wilden
eind der genoemde maand eene kolonne van Indrapoeri
de missigit van Indrapoeri te heroveren, en herhaaldelijk
opgerukt tegen Gliëng, den zetel van PANGUMA I'OI.IXI.
werd dan ook ons bivouak aldaar beschoten , maar voorDen 31(ten Mei en den lsten en 2den Junij werden een
nainelijk concentreerden z*j hunne krachten in de kam- aantal versterkingen op den vijand veroverd, kampongs
pongs Panteh K a r a n g , Redeb, Lame en P i ë n g , gelegen
getuchtigd en groote voorra len levensmiddelen vernield.
in het gebied der V Moekim langs den regteroever der
Den Oden Junij werd Gliëng verineesterd, waar men 25
Atjeh-rivier tusschen Montaaaik en Indrapoeri. Bene waadstukken geschut en veel munitie buit maakte. Dit bebare plaats in de rivier nabij Redeb stelde hen in staat
langrijk wapenfeit (door PANGUMA. POLIM niet lang overom zich ook in de kampongs Djeroek en Groet aan den leefd, daar spoedig daarop de tijding van zijn overlijden
linkeroever te nestelen, en van daar onze corveeën en trans- ontvangen werd,) veroorzaakte ons slechts een verlies van
porten te bestoken. Die kampongs werden zooveel moge6 gewonden. De omliggende kampongs werden getuchtigd
lijk verbrand, maar de toestand verbeterde daardoor slechts en vervolgens ook — zouder eenig verlies onzerzijds—de
weinig. Een verkenningstogt, den 8-iten April van twee
geheele streek tusschen Gliëng en Indrapoeri aan wvèrskanten uit naar Redeb ondernamen , leverde geen resultaat
zijden van de Atjeh-rivier. Daarna keerden de troepen naar
op. De kolonne, die van Tjot Basatoel door Djeroek naar
Indrapoeri terug.
de waadbare plaats trok , kon ten gevolge van het vuur
Geven deze mededeelingen den indruk dat de krachten
van den vijand de rivier niet oversteken , en de kompagnie
des vijands, door de slagen hem bij de vermeestering
die van Anagaloeng gezonden was om te trachten langs
zijner stellingen in Panteli Karang en Redeb toegabragt,
den regteroever de waadbare plaats te bereiken, kwam
aanzienlijk verzwakt waren, zoo mogen zij ook de hoop
niet verder dan Panteli Karang. De volgende weken
doen koesteren dat den het gouverneur en militairen bevelwerden onzerzijds, bij eene veelal voor groote operatien* hebber gelukken zal om, in voldoening aan den hem bij een
ongunstige weersgesteldheid, bestee 1 aan het versterken
schrijven van 19 April jl. bij vernieuwing te kennen gegeven
der bivouaks en etappe-posten, het verbeteren der wegen
aandrang van de Indische Regering, » n o g gedurende
en het maken van verkenningen. Inmiddels was de vijand
dit goede saizoeu met alle krachten op de XXVI Moekim
niet alleen tusschen Anagaloeng en Montaaaik, maar ook
te vallen " en aan dea oorlogstoestand een einde te maken.
noordelijker .op , ijverig in de weer. Verschillen Ie posten
onzer noordoosterlinie werden gedurig bestookt en moesten
Thans moet hier nog het een en ander worden aanga
van h u n geschut een druk gebruik maken. Tusschen
teekend omtrent den stand van zaken in de Atjehsclie
Anagaloeng en Lambaroe werd den lOden April een trans- onderhoorigheden gedurende den tijd toen de boven beport zieken en gewonden , dat in praauwen met een klein
schreven gebeurtenissen in den hoofdstaat voorvielen, en
militair geleide de rivier afzakte, plotseling overvallen , omtrent sommige bijzondere onderwerpen, tot welker behoofdzakelijk van den regteroever, en zoowel van het
spreking n o g geene gelegenheid kon gevonden wordan.
detachement als van de zieken en gewonden en van de beTer iioordkust verdient uit den aard der zaak Pasaug.m
manning der praauwen werden verscheidenen gedood of
weiier het eerst de aandacht. Nadat de onwillige radja van
gewond. E n tusschen Anagaloeng en Montassik verplaatste
dit landschap door de voorvallen in Groot-Atjeh ontsnapt
zich de vijand in grooten getale van den regter- naar den
was aan het hem toegedacht bezoek van de troepeniuagt
linkeroever, van waar hij zich niet dan na hevigen tegendie tegen Geloeng geageerd had, moest de marine wor len
stand in de eerste dagen van Mei naar de overzijde liet
benuttigd om hem voor ons gezag te doen bukken. Den
terugdringen. Den 6den Mei werd hij daar met alle kracht
6den Julij waren vijf oorlogscliepen (AaMerapi,
Amboina,
aangetast, en eerst na een viunigen strijd van drie dagen
Bandjermasiii,
Deli en Palcmbany) ter reede vóór de hoofdmaakten onze troepen zich van zijne zeer sterke stelling
kampong vereenigd, teu einde kracht bij te zetten aan
aan die zijde meester. Bij dien driedaagschen strijd (welks
uitvoerige beschrijving elders eene plaats zal moeten vin- een ultimatum, dat namens den gouverneur door den
den) leden wij zware verliezen , maar de verliezen van den waarnemendeii adsistent-resident ter noordkust (DE JONG)
aan den radja werd toegezonden, en de aanmaning bevatte
vijand waren daaraan ruimschoots geëvenredigd; onderde
om zich binnen 24 uren te onderwerpen. De radja vergesneuvelden aan zijne zijde werden vier panglima's g e klaarde zich t o t onderwerping geneigd, onder voorwaarde
noemd , zoomede TOEKOE BINTANG van Gliëng.
dat het Gouvernement hem zou steunen in zijn gezag over
Blang Pandjang, d. i. de sinds geruimen tijd naar volkomene
Zou reeds de omstandigheid, dat aan onze tegenstanautonomie strevende kuststreek, die van het onder's radja's
ders de gelegenheid was gelaten om zich in het gebied
regtstreeksch gezag staand gebied geseheiden wordt door het
der V Moekim op zoo geduchte wijze te versterken, aanlaudschap Kloempang Doea. In die voorwaarde kon niet
leiding hebben moeten geven om de onderwerping van
worden getreden, daar het niet op den weg van hetGouverneTOEKOE TJIHIK KAMPONG BAKOE als niet ernstig gemeend ,
ment kon liggen om het feitelijk reeds van Pasangan losgeof om hem als een hoofd zonder eenig gezag te beschouscheurde laudschap, dat onder een ons zeer goed gezind hoofd
wen , alle onzekerheid te zijnen aanzien werd opgeheven,
stond, met geweld weder in de armen van den radja te werpen.
toen bij de veruneestering van Redeb een brief werd
gevonden , onder dagteekening van 5 Mei door hem aan Iutusschen werd nog niet tot eene tuchtiging overgegaan,
omdat het antwoord van den radja eeue aanleiding tot
den adsistent-resident te Kotta Radja g e r i g t , waarbij hij
uitstel gaf, en dit niet ongelegen kwam met het oog op
zich, zonder opgaaf van redenen, met al zijne onderhoode omstandigheid dat de gouverneur en militaire bevelrigen vijandig verklaarde. Zijne houding had trouwens te
hebber nog niet deiinitief had afgezien van het denkbeeld
wenschen overgelaten van het oogenblik af dat de togt
om troepen te zenden. De waarnemende adsistent-resident
naar Indrapoeri begon, want hoewel hij beloofd bad onze
vertrok alzoo met de Pahmbatig naar Atjeh om berigt te
troepen te begeleiden, kreeg men hem niet te zien. ü o k
geven van den stand van zaken en instructien te vragen.
TOEKOE MOEDA BAIT verleende bij de krijgsverrigtingen
Zoo als hooger gezegd, zag de gouverneur zich echter
geenerlei hulp. Dat hoofd had sedert zijne onderwerping
verpligt het plau, om troepen tegen Pasangan te bezigen ,
voortdurend reden van klagen gegeven, door de gebrekkige
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.
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prijs te geven, en nu werd den 14den J u l i j , nadat een nieuw
ultimatum den radja niet tot inkeer had g e b r a g t , zijn land
door de reeds genoemde sciieepsmagt — in plaats van de
1'alcmbaiuj maakte thans de Watergeus daarvan deel uit —
gebombardeerd, met het gevolg o. a. dat in de hoofdkanipong
de geheele gedei in brand geraakte. Daarna volgde eene zeer
gestrenge blokkade, maar deze behoefde niet lang te worden
volgehouden, want de onwillige radja werd door zijne eigen
hoofden van het bestuur vervallen verklaard, en deze begaven zich met zijn broeder, den maharadja van Djempu,
dien zij in zijne plaats verkozen hadden, naar Kotta Radja,
waar hij den 1 Oden A u g u s t u s , na het passceren der gebruikelijke ncte , beüedigd en als radja van Pasangan erkend
w e r d , terwijl de autonomie van Blang Pandjanggehandhaafd bleef. Den 20sten Augustus is de blokkade voor
Pasangan opgeheven en tevens ook voor het gedeelte van
Samalangan , waar zij, blijkens het medegedeelde op blz. 7
van bet vorig verslag, voorloopig nog gehandhaafd was.
In Samalangan i s , na de in 't vorig verslag vermelde
gebeurtenissen, de toestand nu en dan nog min of meer
gespannen geweest ten gevolge van de woelingen der
Mohaminedaansche geestelijkheid en van kwaadwilligen,
die gezegd werden uit de binnenlanden (orang oeloe) te
zijn. In 't laatst van Julij en in 't begin van Augustus
1878 stonden de Chinesche toko's, die er in de behoefte
van ons garnizoen ') voorzagen , herhaaldelijk aan hunne
roofzuchtige aanvallen bloot. De radja, opmerkzaam g e maakt op zijne verpligting om de veiligheid in zijn gebied
te verzekeren, liet eenmaal onder de r o o r e » schieten,
maar gaf overigens geen teekenen dat hij zicli veel om
hen bekommerde. Later werd het rustiger in Samalangan;
de radja hield zich wel steeds op een afstand, maar de
bevolking was in dagelijksche aanraking met het garnizoen.
De radja van Merdoe heeft na zijne onderwerping reeds
spoedig geen reden van klagen meer gegeven. De eenige
moeijelijkheid, die het bestuur met hem had , werd veroorzaakt door de aanspraken die hij wilde doen gelden op
het gebied van Djanko Boeja, welks hoofd, TOEKOE BERDAN, zijne suprematie volstrekt niet wilde erkennen. Na
een naauwkeurig onderzoek zijn de aanspraken van den
radja van Merdoe ongeldig geoordeeld, en daarom is
TOEKOE BERDAN , nadat hij zich in Maart j l . te Kotta
Radja aan ons gezag was komen onderwerpen, als zelfstandig hoofd van Djanko Boeja erkend. Den 20sten April
jl. is, in tegen woord igheid van den adsistent-resident SOL ,
de Nederlaudsche vlag in dat landschap geheschen. Vóórdat dit geschiedde, had de adsistent-resident den radja van
Herdoe , in verschillende ontmoetingen , uitvoerig de redenen
van de door het bestuur genomen beslissing uiteengezet.
Onze vestiging te Segli is ook na de hooger vermelde
operatien tegen Garoet nog herhaaldelijk door het volk
van TONGKOE DI TIROU bedreigd geworden. Den Uden
Julij 1878 zag de bezetting zich verpligt een uitval te
doen, ten einde de in den omtrek genestelde vijanden
te verdrijven, wat haar uitstekend g e l u k t e ; een twintigtal dooden , eene menigte wapenen en drie vaatjes patronen
vielen haar daarbij in handen. In Maart jl. begon TONGKOE
DI Tmou versterkingen aan het strand op te rigten op
Gighensch grondgebied, ten einde onzen post te Segli op
nieuw te bestoken. De radja van Gighen putte zich
uit in betuigingen omtrent zijne goede bedoelingen,
maar scheen magteloos om den indringer uit zijn land
te verwijderen. Nadat hij , op eene beschieting van de
opgeworpen versterkingen voorbereid, zijn zoon had gezonden om aan den bevelvoerenden zee-officier de noodige
inlichtingen te geven nopens de plaatselijke gesteldheid,
werden de werken van TOXGKOE DI TIROU den 29sten
Maart door de Watergeus, Amboina en Sambas gebombardeerd. In April werd onze post nog drie malen (den
l o d e n , 19den en 23sten) des nachts bestookt, docli zouder
schade te lijden ; eenige kartetsschoten en salvo's waren
voldoende om de aanvallers te verdrijven.
Omtrent den toestand in Gighen en Pedir is overigens
weinig bijzonders mede te deelen. De kleine bezetting,
die blijkens het vorig verslag (blz. 7) in Pedir achterbleef,
toen ons garnizoen van daar naar Segli verlegd w a s , is
den lsten October 1878 ingerukt. De radja TOEKOE PAKEH ,
die in November met den radja van Aijer Laboe een be')

In April 1878 was dit garnizoen reeds tot 141 man ingekrompen.

zoek aan den gouverneur te Kotta Radja b r a g t , en steeds
tot onze autoriteiten in de beste verstandhouding stond,
overleed den 9den April j l . Zijn oudste zoon, TOEKOE
SOI.EIMAN , werd door den adsistent-resident SOL voorloopig
als zijn opvolger — waartoe hij reeds vroeger aangewezen
was — geïnstalleerd, in afwachting dat de definitieve
installatie, overeenkomstig den adat, te Kotta Radja zou
kunnen geschieden.
Aangezien het wenschelijk geacht werd dat ook de radja
van Gighen zijne opwachting te Kotta Radja m a a k t e ,
werd hij daartoe door de Merapi afgehaald, bij gelegenheid dat dit oorlogschip de radja's van Pedir en Aijer
Laboe naar hun land terugbragt. Dat in Gighen, niettegenstaande de rustverstoringen door TONGKOE DI TIROU
van Garoet veroorzaakt, de algemeene stemming naar
duurzamen vrede en orde neigde, meende de adsistentresident te Kotta Radja, toen hij in April j l . Gighen b e zocht, te kunnen afleiden uit de omstandigheid dat de
hoofden — ook die welke vroeger geenszins vriendschappelijk jegens ons gezag gezind waren — aanzienlijke
sommen besteedden om de vervallen gedei te herstellen en
den handel, die door de langdurige sluiting der havens
(tijdens de afvalligheid van den radja) natuurlijk verloopen
was, weder naar hun land te leiden.
Aangaande die landschappen ter noordkust, welke hier
boven niet genoemd zijn, werden sedert de afsluiting van
het vorig verslag geene berigten van eenige beteekenis
ontvangen. Zij weiden nu en dan door onze ambtenaren
en oorlogschepen bezocht, wanneer de gelegenheid zich
daartoe aanbood. Ook het Nederlaudsche oefenings-eskader
(va/i LTUIPH , Zïlcermi Kruis en Marnix), dat den 20steu
Februarij j l . ter reeae van Olehleh'aankwam, heeft, toen
het zijne reis zoo digt mogelijk langs de Atjehsche kusteu
voortzette, eenige havens ter noordkust aangedaan.
Ter oostkust was h e t , na de hooger besproken tuchtig i n g van Gedoeng, steeds bijzonder rustig. Sedert den
aanvang van dit jaar is daar niet meer dan eene kompagnie infanterie (in Edi) in garnizoen ' ) , en de zeemagt
wordt er in den regel slechts vertegenwoordigd door één
stoomschip van de gouvernementsmarine. De stemming
der verschillende hoofden jegens ons bestuur blijft naar
wensch. Die van Djoloh Ketjil en Boeging zonden hunne
zonen naar de inlandsciie school, welke in het afgeloopen
jaar door het Gouvernement te Edi gevestigd is; ook de
minderjarige radja van Tandjong Semantoh (zie het verslag
van 1877, blz. 8) genoot daar onderrigt. De onderneming
der Nederlaudsche Handelmaatschappij in Edi (te Kemoening) werkte geregeld voort.
Ter westkust was de toestand, althans in sommige landschappen , veel minder gunstig. In Malaboe bleef de oudste
zoon van den voortvlugtigen radja, TOKKOE KEDJOEROEAX
.MOEDA , steeds volslagen vijandig, en zijne aanhangers
bedreigden gestadig de veiligheid van het garnizoen en
van de ons goed gezinde bevolking. Reeds kort na het
vertrek der troepenmagt, die in Maart 1878 Malaboe bezocht 3), werd er het militair detachement aangevallen, dat
bij de voor de tweede maal 4) noodig gekeurde verplaatsing
onzer versterking tot dekking der werken diende. De aanval
werd afgeslagen, maar kostte ons toch 1 doode en 10
gewenden. Later hadden nu en dan tusschen onze patrouilles

en de bende van TOEKOE KEDJOEROEAN

MOEDA

ontmoetingen plaats, die echter niet veel beduidden. De
oude radja keerde den 29sten November met zijn tweeden
zoon t e r u g , maar hij was te zwak om eenige verbetering
in den algemeenen staat van zaken te brengen. Den 31sten
Maart j l . overleed hij. Omtrent zijne vervanging is hier te
lande nog niets hekend geworden.
Bezuiden Malaboe bleef TOEKOE ABDULLAH in zijne versterking in Mukki genesteld ' ) ; ue Palembanq beschoot
haar in Augustus 1878 , om het vuur dat van hare zijde
ontvangen werd, hoe onschadelijk dan ook, niet geheel
2
) De posten in Simpang Olim (b(j de hoofdplaats en te Blangni
aan
de Arakoendoer-rivier) werden reeds in April 1878 opgeheven.
!
Den lsten Januartj il. is ook Tandjong Semantoh door het aldaar
gelegerde detachement ontruimd en de bezetting in Edi van l'/i tot
1 kompagnie teruggebragt.
') Zie het vorig verslag, blz. 8.
4
) Zie het vorig verslag, blz. 7.
') Zie het vorig verslag, blz. 8.
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onbeantwoord te laten. In April j l . werd vernomen dat de
goed gezinde hoofden en bevolking eindelijk er in geslaagd
waren om TOKKOK ABDIJI.I.AII , die een voortdurend gevaar

voor hen was omdat hij bun land aan het bezoek eener
militaire expeditie blootstelde, uit Mukki weg te krijgen.
Hij schijnt toen naar Terbangan getrokken te zijn.
Op gelijke wijze als door genoemd hoofd uit GrootAtjeli in Mukki, is in Laboean Hadji door zekeren DATOE
TJA BAH eene versterking aangelegd (op eene rots die alleen
van de landzijde te beklimmen is), waarmede in Augustus
1878 de PaHnbaitif eenige schoten wisselde. Bij bezoeken
van oorlogschepel) komen van Laboean Hadji wel mindere
hoofden, liefst in den nacht, aan boord, maar niet de
datoes, die het bestuur in handen hebben. Toen in Maart
1. de Deli ter reede kwam , zag men de bevolking naar
et binnenland de wijk nemen. Zij i s , even als de bevob
kinir in M u k k i , geheel van Atjehsche afkomst en verstaat
zelfs geen Maleisen.

l

Het

hoofd

van

Kwalla

Batoe, RADJA SOLEIMAN, met

wien ons bestuur geen aanrakingen had gehad sedert hem
in Maart 1877 ' ) , ter zake van medepligtighei 1 aan zeeroof, eene tuchtiging was toegediend, en wien sinds dien
tijd belet was peper uit te voeren, toonde zich in den
aanvang van dit jaar tot onderwerping geneigd. Hem is
in April j l . te kennen gegeven dat hij in onderwerping
zou worden aangenomen, als hij trouw zwoer, zich tot
de betaling van hassil verbond , en 1000 dollars of eene
evenredige hoeveelheid peper opbragt ter vergoeding van
de in 1877 geroofde goederen.
In de overige landschappen bezuiden Malaboe, namelijk
in Soesoe, Tampat Toean, Poeloe Kajoe en Troemon,
werden de oorlogschepen , en de ambt en arend ie daarmede
de kust langs reisden , steeds zeer vriendschappelijk o n t vangen. Ook in de landschappen benoorden Malaboe was
de toestand over 't algemeen bevredigend. In Rigas,
Kroeng Sabil, Telok Kroet en Patty zijn in April 1878
de noodige regelingen omtrent de betaling van hassil gemaakt. Voor Tenom kwam zoodanige regeling nog Eiet
tot sfand ").
In het tot de IV Moekim behoorende landschap Lepong
bewees het in 1877 3) aangestelde hoofd voor zijne taak
niet geschikt te zijn, dewijl hij kwaadwillige elementen
niet uit zijn gebied wist te houden en ook de afspraken
niet behoorlijk nakwam die door het bestuur met hem
gemaakt waren. In April j l . werd mitsdien het gezag
aldaar voorloopig opgedragen aan den kedjoeroean van
Loong. Uit laatste landschap is op blz. 5 veel belovend
g e n o e m d , met het oog op den nijveren geest van hoofden
en bevolking, d i e , bij de bijzondere productiviteit van den
grond, belangrijke resultaten kan te weeg brengen. De
koffijcultuur is e r , met de h u l p van liet Gouvernement
(in den vorm van geldelijke voorschotten), reeds belangrijk
uitgebreid en verdringt er de minder voordeel gevende
pepercultuur. De bodem schijnt ook tin op te leveren.
De handel op de kust der IV Moekim en onderhoorigheden i s , zoo als met een enkel woord reeds in het vorig
verslag (blz. 8) werd aangeteekend, voor een groot deel
in banden gekomen van eene Chinesche kongsi te Batavia,
die zich de levering van alle peper gedurende eenige jaren
heeft verzeker.!. Van andere havens ter westkust werd in
het afgeloopen jaar eene lading peper door een Franscli
schip regtstreeks naar Europa vervoerd. Voor verreweg
het grootste gedeelte wordt echter nog steeds de peper
zoowel van de west- als van de oostkust voor rekening
van de handelaren te Pinang opgekocht en derwaarts
verscheept *). Ter oostkust wordt Edi al meer en meer de
' ) Zie het verslag van dat jaar, blz. 9.
' ) Naauwkeurige opgaven omtrent de betaling van hassil over
1878 zyn hier te lande nog niet ontvangen. Uit de aanwezige gegevens blykt alleen dat te Klocang in Januarjj j l . een bedrag van
1200 dollars was geïnd; te Malaboe tot uit. Februari) jl. een bedrag van
1830 dollars; in de noordelijker havens ter westkust tot uit. Augustus
1878 1323 dollars; te Simpang Olim tot uit. September 1878 f2305.
3
) Zie het verslag van dat jaar, blz. 9.
*) Aldaar werden in de jaren 1874— 1877 achtereenvolgens aangebragt 96 358, 164 368, 55113 en 155 569 pikols peper en in de
eerste negen maanden van 1878 64 880 pikols. De uiteenloopende
cijfers laten zich verklaren door de blokkade der Atjehsche havens
en de opheffing daarvan.

stapelplaats voor peper, ook van de naburige landschappen , en het zou daarom welligt aan Noderlandseho kooplieden niet moeijelijk rellen daar aan ilen peperhandel deel
te nemen. Tot dusver schijnen hiertoe echter nog geene
pogingen te zijn aangewend.
Behalve de kustvaart op de Atjehsche havens, werd van
Pinang uit ook voortdurend eene levendige vaart op Olebleb
onderhouden, die In Diet geringe mate gevoed werd door

het vervoer van Chinesche arbeiden en kleinhandelaren.

Gedurende het jaar 1878 zijn in 't geheel 5007 Chinezen
van Pinang naar Olebleb en 2504 (meest kleinhandelaren)
in omgekeerde rigting vervoerd. De emigratie van Cliiiirsche arbeiders werd in de eerste negen maanden van het
jaar nog van bestuurswege aangemoedigd door het verleenen van vrije passage en van premien aan wervers te
Pinang. (Voor 2624 van de straks genoemde 5007 nniw
gü'rs heelt liet Gouvernement de passage betaald en voor
2547 bovendien premien aan wervers; voor eigen rekening
gingen dus slechts 238li Chinezen naar Oleulen.) Na September is echter geenerlei aanmoediging meer noodig geoordeeld.
In dienst van het Gouvernement werken de Chinesche
koelies in Atjeh bijna uitsluitend voor het civiel bestuur;
de militaire genie bezigt wel Chinesche ambachtslieden,
maar trekt hare koelies uit de inlandsclie bevolking van
Java b). Sedert het laatst van 1878 zijn ook Atjehsche
koelies begonnen zich aan te bieden; h u n ijver wordt geroemd boven die van vreemde arbeiders en hunne mededinging heeft reeds eeue daling in de dagloonen te weeg
gebragt.
De opbrengst der verpachtingen in Atjeh was in het
afgeloopen juar weder zeer voldoende , zoo als nader in
hoofdstuk M blijken zal. Met 1 Jauuarij 1870 is er ook de
pacht van de varkensslugt ingevoerd.

§ 4. Midden-Sumatra 6).
Van de ooskajk aan, het gouvernement tan Sitmatra's
Westkust j,remende landstreken komen ditmaal hoofdzakelijk
slechts voor bespreking in aanmerking de Ballaksche
landschappen, gelegen lunchen du tallei van SUindong en
den znitbiljhcn, oever van het
'loba-inccr.
Zoo als uit liet vorig verslag (blz. 10—lo) is kunnen
blijken, zijn met de meeste dier landschappen in 1878 voor
het eerst politieke betrekkingen ontstaan als gevolg der
militaire expeditie, die in den aanvang van dat jaar was
afgezonden ter bescherming van de ons gezag erkennende
Silindongache bevolking tegen kwaadwillige aanslagen uit
Toba, welke aanslagen vooral heetten gerigt te zijn tegen
de in Silindong gevestigde Christen-zendelingen en hunne
volgers.
Naar hetgeen sedert omtrent de vermoedelijke oorzaken
van dien vijandigen geest gebleken i s , waren zij uitsluitend
te zoeken in de eerzuchtige bedoelingen van het in Toba
toen pas opgetreden geestelijk opperhoofd, SIMOA MANGARADJA getiteld, of liever van zijne meer ervaren wakils
(vertegenwoordigers) in de verschillende Battaksche landsobappen, wier belangen ten naauwste met den invloed

5
) BJ het einde van Maart jl. waren by de militaire genie in
dienst: 51 Europesche machinisten, opzigters en werklieden; _'73
inlandsclie en 105 Cltineselii" ambachtslieden: S t i l inlandsclie en
19 Chinesche koelies en mandoors. Zy moest toen echter dagelijks van
1300 tot 1700 man voor de agecrende knlonnes en omstreeks 350 man
voor verschillende posten afstaan. Het aantal dwangarbeiders in Atjeh
bedroeg omstreeks 4000 man. In Juny 1878 is besloten om eene
proef te nemen met het stichten van Javaansche arbeiderskolonien
(koelickampongs) in Atjeh, ten einde eene vermindering te brengen
in de aanzienlijke kosten well.e de voorziening in de behoefte aan
arbeidskrachten voor de genie veroorzaakt. liet Gouvernement zou
woningen verstrekken, maar deze zouden door de arbeidersgezinnen
onderhouden moeten worden. Omtrent de gevolgen, welke dit besluit gehad heeft, is hier te lande nog niets vernomen.
6
) Even als in vorige jaren worden in deze paragraaf alleen
de nog niet onder ons bestuur gebragte landschappen tusschen het
gouvernementsgebied aan de west- en aan de oostkust behandeld.
Thans vallen dus buiten deze paragraaf de in het vorig verslag nog
daaronder behandelde landschappen Silindong, Padang Lawas, X I I
Kotta Kampar en Pangkallan Kotta Baroe, die met den aanvang
van 1879 onder geregeld bestuur gebragt zyn.
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vim SiNdA MANIIARADJA zamenhingen '). Hetgeen in Toba
aan de in het vorig verslag beschreven gebeurtenissen
is voorafgegaan, zal dit duidelijk maken.
Het in 1875 overleden priesterhoofd stond in de laatste
jaren van zijn leven op vriendschappelijken voet met de
zendelingen in Silindong, aan wie hij zelfs had uangebo-

den zich binnen Toba (in zijne eigene kampongBakara aan
bi't Toba-meer) te komen vestigen. Toen de oorlog met
Atjeh was uitgebroken, gaf een van daar ontvangen
schrijven hem aanleiding om met de zendelingen de vraag

te bespreken of hij zich als bemiddelaar zou kunnen aan-

bieden. Op h u n aanraden zag hij van dien stap af. Na zijn
dood betwistten zijne heide zonen elkander de opvolging
in de door hem bekleede waardigheid , en voor ieder van
hen vormde zich eene partij in Toba. Twee jaren lang
bleven de gemoederen verdeeld, en toon het pleit beslecht
was ten gunste van den jongsten zoon, was liet ontzag,

dat de bevolking vroeger voor baar priesterhoofd koesterde,
zeer verminderd! De persoonlijkheid
SINGA

MANI;AU\DJA

was niet

van den lHjarigen

geschikt om het verloren

aanzien weder te herstellen, en zijne aanhangers trachtten
hem daarom tot daden te drijven die hem in de oogen van
bet volk zouden kunnen verheffen. De toeleg was eene
gisting t e bewerken zrowel in Toba zelf als daarbuiten.
Bedreigingen werden gedaan en opruiingen bad len plaats
daar waar vooraf ireen blijken van ontevredenheid werden
waargenomen. Terwijl in het aangrenzende Silindong de
heidensche bevolking tegen de zendelingen en de inlandsche
Christenen opgezet werd, als bet beste middel om het land
in twee partijen te verdeelen, werd in Toba, waardevrij
algemeene onverschilligheid in gods lienstzaken niet veel
liet verwachten van pogingen om door het opwekken van
baat tegen de Christenen de gemoeder.'n in onrust te brengen,
het Gouvernement voorgesteld als vijandig gezind jegens de
Battaks, wier slaven het zou willen vrijmaken en wier onafbankelijkbeid bedreigd heette. De oorlog met Atjeh, van
welks loop eene verkeerde voorstelling werd gegeven,
werd te baat genomen om de Battaks overmoedig te
stemmen en hen t e doen gelooven dat de Atjebers naar
Toba op weg waren om van daar het Gouvernement in
zijn eigen gebied te komen aanvallen. Van grooten invloed
op den loop van zaken was de komst der zoogenaamde
Atjehacbe

voorvechters onder P A N O L W A

SAMPOXO en Si

W I L L E M , waarvan in het vorig verslap: sprake was *).
Het ligtgeloovige volk twijfelde thans niet meer aan de
waarheid van hetgeen omtrent den oorlog in Atjeh en de
plannen der Atjebers verhaald was. En n u werd de agressieve houding aangenomen, die de in het vorig verslag
uitvoerig beschreven expeditie noodig m a a k t e , wier g u n stige werking spoedig gewenschte indrukken nopens onze
m a g t vestigde , niet alleen in den omtrek van het Tobameer maar ook in de nog weifelende Silindongsche land-

i) Zoodanige wakils had SIXGA MAXGABADJA ook buiten eigenljjk Toba, o. a. in Boetar, Bahal Batoe en Sipoholon.
:
) liet is later gebleken dat deze bende met de zaak van S I N GA
MAXUABADJA in werkelijkheid niets te maken heeft gehad. Ook
bevond zich onder hen slechts een enkel persoon die nit GrootAtjeh afkomstig w a s , doch ook deze woonde reeds sedert jaren
in Troeinon. De lieden waren naar Toba gelokt, omdat hun door
den in 't vorig verslag vaak genoemden Tobaschen radja OMPOE N I

schappen noordoostwaarts van de vallei van dien n a a m ,
in 't algemeen hier aan te duiden als het gebied van Bahal
Batoe *). Het doel der expeditie kon als bereikt worden
beschouwd , toen SINOA MANGAIUD.ÏA en zijn hardnekkigste

medestander RADJA ÜEANG , hoofd van Lagoe Boeti, door
onze troepen in hun eigen gebied nan bet Toba-meer aangetast en jretuebtigd waren. De meeste andere hoofden
van Toba (bezuiden het meer) en van de aan Bahal Batoe
grenzende landschappen (als: Hoerar, Naga Sariboe, Loeboe
siregar, Pohan, Sipahoetar en vele andere) onderwierpen
zich, hetzij bij de nadering der troepen, hetzij zonder d a t
tegen hen werd opgerukt *). In die geheele landstreek ,
waarmede wij vroeger nimmer eenige bemoeijenis hadden,
is thans led Nederlandsch oppergezag erkend.
Ten einde de gunstige gevolgen der expeditie zoo goed
mogelijk te verzekeren, is de Indische Regering reeds
da lelijk overgegaan tot de plaatsing van een controleur
in de vallei van Silindong , die toch na eenigen tijd noodig
zou geworden zijn in verband met het plan om met het
begin van 187!) de aan Tapanoli <rrenzeude streken onder
geregeld bestuur te brengen. Als de meest geschikte
standplaats voor dien controleur werd een punt in het
noorden der vallei gekozen, en sedert Mei 1878 is die
standplaats betrokken , terwijl aldaar voorloopig een detachenient van 75 militairen is gelaten. Door deze maatregelen kon het bestuur in aanraking blijven met de naburige
Battaksehe landschappen , en zij konden niet anders dan
bevorderlijk zijn aan de bestendiging van den indruk door
de jongste krvjgsverrigtingen te weeg gebragt.
Van genoemden ambtenaar zijn tot dusver geen andere
dan bevredigende berigten bij da Indische Regering ontvangen. In Toba is het rustiger dan ooit te voren en de
veiligheid van het verkeer is er zoo toegenomen , dat men
zich van uit Silindong met 3 iï 4 personen derwaarts durft
te begeven, terwijl men vroeger slechts in vereeniging
met minstens 20 personen reizen kon. In verschillende
zaken hebben de Tobascbe hoofden reeds de bemiddeling
van den controleur ingeroepen.
Te Bahal Batoe (vijf uren gaans boven de standplaats van
den controleur en dus meer in de nabijheid der Tobascbe grenzen) is sedert December jl., met toestemming des bestuurs,
weder een der beide zendelingieeraren gevestigd, die, kort na
het uitbreken der onlusten, door de Regering voorloopig van
daar waren teruggeroepen (verg vorig verslag blz. 118).
Van SlNOA MANGAKADJA wordt gezegd dat zijn invloed,
sedert de hem toegebragte nederlagen, nagenoeg geheel
verdwenen is. Hij vertoeft thans meestal op het schiereiland Samosir en durft zich nog niet weer te Bakara
vestigen. Eenigen tijd geleden werd den controleur berigt
dat hij plan zou nebben zich aan het Gouvernement te
onderwerpen. Daaraan werd evenwel tot nog toe geen
gevolg gegeven.
Enkele aanteekeningen omtrent de gesteldheid van land
en volk in de streek , die in 't algemeen de landschappen
tusschen de vallei van Silindong en het Toba-meer omvat,
kunnen hier niet misplaatst worden geacht.
Gelegen tusschen 2° 18' en 2° 30' noorderbreedte en tusschen 98°40' en 99°10' oosterlengte, kan die streek be- •
schouwd worden als eene voortzetting van het plateau van
Pangariboean en dn zoo even genoemde vallei. Is de gemeenschap tusschen Siboga en Silindong hoogst moeijelijk,

M A B D O F A X — dezelfde van wiens naam de party VU SIXUA MAXOA-

BADJA zich later, zonder eenig rcgt, bediende in de aan het Gouvernement gedane oorlogsverklaring — eene groote som was toegezegd,
indien zjj er in slaagden cenige aan hem (of aan zjjne vrienden)
onderhoorige personen , die op het schiereiland Samosir in het Tobameer voor schuld gevangen werden gehouden, te verlossen. Deze
onderneming mislukte echter en de bende werd zelve gevangen
genomen. Zn is later aan het Gouvernement uitgeleverd, en de meeste
harer deelgcnooten ssjjn , nadat hunne zaak onderzocht w a s , door
het bestuur te Siboga op vrije voeten gesteld. Op drie hunner,
gelukzoekers van verdacht allooi, die vroeger elders tegen het
Gouvernement hadden gestookt en wier verder verblijf °P Sumatra
voor de openbare rast en orde gevaarlijk werd geacht, zfjn de
art. 45 en 47 van het Regeringsreglement toegepast. Ken van dezen,
L i A H O E , zich ook noemende H A D J I M O H A M E D S A L E H , was een

tot den Islam overgegane Chinees; de ander, PAXGLIMA SAMPOXO ,
was een Malefjer uit Baros, terwijl de derde, Si W I L L E M , van half
Europesche afkomst en later Mohammedaan geworden, geboortig
was uit Benkoelen en laatstelijk met der woon in Troemon was
gevestigd geweest. OMPOE N I MABDOPAX, die aanvankelijk mede
te Siboga was aangehouden, is nog tijdens zlja aanwezen aldaar
komen te overlijden.

3) Buiten de vallei van Silindong en Sipoholon, naar den kant
van Toba, liggen, behalve Bahal Batoe, nog andere plaatsen, en
wal Hoeta Radja, Pagar Batoe, Pagar Si Nondi en Gonting, alle
stichtingen van de verschillende marga's van Silindong en Sipoholon.
De grens tusschen deze landschappen en de noordelijker gelegen
Toba-landen loopt van den top van den Dollok Imoen langs de rivier
Si Mok Mok tot even bezuiden Loeboe Siregar, en wendt zich
dan in eene zuidelijke rigting, oosteljjk van Gonting, naar den top
van den Dollok Si Tarendah. Al hetgeen ligt bezuiden den Dollok
Imoen en bezuiden Loeboe Siregar behoort tot het grongebied van
Silindong en Sipoholon, dat zich ook westelijk en zuidelijk ver
over den rand der vallei uitstrekt.
4
) Ook verschillende hoofden, behoorende tot het gebied van
Silindong (met Sipoholon) maar buiten de vallei gevestigd, die tot
hiertoe 's Gouvernement» oppergezag niet formeel hadden erkend,
werden alsnog beëedigd. Hetzelfde was ook het geval met eenige
hoofden van Sigompoelan en Pangaloan (zuidwaarts van de Silindongvallei) en mede behoorende tot de streek die sedert het begin van
dit jaar (Iniisch Siantsbiuil 18Ï9 n°. 22) als onderafdccling Silindong
onder geregeld bestuur is gekomen.

BJjlagc C.
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van daar af bereikt men Toba over den grooten en kleinen
Badnk langs smalle voetpaden, die weinig bezwaren opleveren. Het terrein , dat zich omstreeks 1000 nieters boven
den zeespiegel verheft, met vele heuvelen van J0 tot 100
meters hoogte , is over 't algemeen slechts met alang alang
begroeid. Van de enkele hooge bergen is de bijna overal
zigtbare Dollok IIIIOKH (tusschen Boetar en het gebied van
Bahal Batoe) de voornaamste; hij wordt geschat 2400
meters hoog te zijn. Er worden talrijke bergstroonipjes en
beken aangetroffen, maar de naam van rivier kan slechts
worden toegekend aan de Aik Parpangirang ia Bahal Batoe,
de Aik Boetar in het landschap van dien naam en de Aik
Si Mok Mok in Loeboe Siregar. Slechts in de laagten en
ravijnen treft men sawahvelden aan, die op zeer primitieve
wijze bewerkt worden. Behalve in de nabijheid der kampongs vindt men slechts spaarzaam eenig geboomte of
struikgewas. De temperatuur is zeer gematigd, soms zelfs
koud. Het land bevat verscheidene districten (marga's of
eigenlijk groepen van kampongs), waarvan de voornaamste zijn: Bahal Batoe, Loeboe Siregar, Si Andjoer, Si
Geang Geang, 1'intoe Bossi, Paranginan, Lintoeng Ni
Hoeta , Naga Sariboe en Boetar. In de valleijen aan het
Toba-ineer onderscheidt men echter tal van kleinere
marga's. Het aantal kampongs , waaruit eene marga bestaat, loopt, doorgaans uiteen van 4 tot 40 , ofschoon er ook
enkele landschappen zijn die 80 a 100 kampongs tellen.
Elke kampong staat ouder een eigen hoofd of radja, die
veelal de inzigten van het voornaamste of invloedrijkste
hoofd der marga slechts volgt voor zoo ver hij dit met
de belangen zijner eigen kampong of met de afspraken
tusschen de kampongs onderling bestaanbaar acht. Doorgaans leggen die hoofden het meeste gewigt in de schaal,
welke zelven of wier onderboorigen aan de inwoners van
vele andere kampongs of marga's verwant zijn. De kampongs bestaan hoogstens slechts uit een 16tal woonhuizen
en loppo's (huizen meer tot algemeen dan tot bijzonder
gebruik bestemd), doch bezitten een bijzonder sterk verdedigingsvermogen , daar ze omringd zijn door hooge borstweringen en steil afgegraven grachten, of op punten liggen die
niet anders zijn te geraken dan door ravijnen. Dit geldt
echter niet of althans in mindere mate die kampongs welke
in de verschillende valleijen digt bij het Toba-ineer gelegen
zijn. Zeer smalle en ondoelmatig aangelegde voetpaden
verbinden de verschillende kampongs en marga's. Zoo
slecht als de huizen zijn ingerigt, zonder voldoende licht
of l u c h t , zoo ontbloot zijn ze ook van eigenlijk huisraad
of meubels. De kleed ing wordt meestal door iedere vrouw
voor haar eigen gezin geweven. In gewone omstandigheden
dragen de mannen doorgaans geen wapenen bij zich;
wel echter wanneer hij zich buiten hunne kampongs op
weg begeven, meestal vereenigd in troepjes van 4 tot 6.
Hunne eigenschappen worden niet geroemd. Zij worden
afgeschilderd als laaghartig, wreed , hebzuchtig, geveinsd,
in hooge mate tot pochen en overdrijven geneigd en zeer
lui. Het meeste werk zoo binnen als buiten 's huis wordt
aan de vrouwen overgelaten. Slechts verrigten de mannen
een weinig veldarbeid en doen zij wat noodig is om de
kampongs in verdedigbaren staat te brengen ofte houden.
In de digt bij het meer gelegen landschappen schijnen
«laven de velden te bewerken l ). Het land is zeer arm aan
natuurvoortbrengselen, en de geaardheid der bevolking
brengt niet mede dat zij zich moeite geeft om den bodem
meer productief te maken. Behalve de slecht bewerkte
sawahs vindt men bij enkele kampongs eenige schrale
velden, waarop obi wordt geteeld. Katjangsoorten of
andere inlandsche groenten worden niet verbouwd. De
«nkele vruchtboomen in de nabijheid der kampongs bepalen zich tot de grofste djamboesoort en de areng. De
veestapel is vrij talrijk, wat karbouwen, runderen en
varkens betreft, doch het aantal paarden moet gering zijn.
Omtrent de westelijk van het Silindongsch en Tobasch
gebied gelegen landschappen Passarriboe, Nai Pos Pos,
Simpcuig Kanan, Slmpang Kiri en Pak Pak {Dairï) valt
ditmaal weinig te zeggen.
Even als in 't laatst van 1876 door lieden uit Nai Pos
Pos was geschied, werd in April 1878 door bewoners van
') In de landschappen die het gebied van Bahal Batoe omringen
moeten weinig of geen slaven worden aangetroffen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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Passarribi» de grens van het gouvernementsgebied onder
Baros bij een gawapenden inval geschonden. Deze zaak
werd eenige maanden later door eene rapat van inlandsche
hoofden te Baros onderzocht en met hare uitspraak werd
door het hoofd van Aik Kogas, wiens onderhoorigen den
inval hadden g e d a a n , genoegen genomen; bet hoofd van
Pai Eine (de aangevallen kampong op gouvernement!
gebied) hield zich echter sedert schuil, zoodat de zaak
nog niet beëindigd is. De grieven tegen Nai P>s Po»,
ter zake van de in 187(5 gepleegde gewelddadigheden
(door de kampong Aik na Doea en vermoedelijk ook door
het hoofd van Patjoer na Toloe, tot dezelfde marga behoorende), zijn nog niet opgeheven, hoewel in de eerste
helft van 1878, door de zending van een inlandechen
gemagtigde, onzerzijds op nieuw getracht is de kampong
Aik na Doea tot rede te brengen. Tegen het einde des
jaars werd door de Indische Begering besloten om, als
de onwilligen niet spoedig toegaven, hen met de wapenen
te dwingen, waartoe eene genoegzame militaire magt
uit het garnizoen van Siboga zou kunnen worden heschikbaar gesteld. Een ander geschil omtrent het heden van
»boeuga radja" door den radja van Parobatoea (Passarriboe) van den radja van Boekit Srri (tot het grondgebied
van Baros behoorende), bij gelegenheid van het huwelijk
van eene dochter van laatstgenoemde, welk geschil in
het oog der Battaks alleen door de wapenen kon worden
uitgemaakt, deed 40 gewapenden uit Passarriboe naar
Boekit Siri oprukken; waarschijnlijk echter zal deze kwestie
in der minne beëindigd worden.
In het landschap Pak Pak bleven de twee hoofden (van
Si Atas en Si Kapah), die in Mei 1877 eene gouvernementskampong bezuiden Singkel hadden overvallen, onwillig langs minnelijken weg voldoening te schenken.
Tot dusver zijn van bestuurswege slechts inlandsche afgevaardigden tot vereffening dezer zaak afgezonden. Het
voornemen bestaat echter om aan de te herhalen eischen
kracht te doen bijzetten door eene militaire demonstratie.
In de Simpangstreken bleef het na de woelingen in den
aanvang van 1878 (zie vorig verslag blz. 10) vnj rustig.
In Simpang Kiri is tusschen de hoofden van Binanga en
Longkib een geschil ontstaan, waarin het bestuur zich
heeft moeten mengen. Twee vergaderingen, te Singkel
onder leiding van den controleur gehouden, waarin beproefd werd het geschil bij minnelijke schikking te beeiudigen, troffen geen doel, daar het hoofd vau Longkib
zoo buitensporig in zijne eischen w a s , dat de tegenpartij
die onmogelijk kon aannemen. Gene is n u , uit naam van den
resident van Tapanoli, aangemaand zich alsnog aan de beslissing van den controleur te onderwerpen, wilde hij niet voor
alle verdere verwikkelingen aansprakelijk worden gesteld.
De mededeelingen over 1878 van het bestuur ter Sumatra's Westkust ontvangen omtrent de overige landschappen van Midden-Sumatra, waarmede geen geregelde
bestuurs-aanrakingeu worden onderhouden, maar die, in
voorkomende gevallen —overeenkomstig het in 't vorig
verslag, blz. y , bedoelde Indisch besluit dd. 31 Gctober
1877— geacht moeten worden tot den kring van bemoeijenis der ambtenaren van de Westkust te bebooren, bepalen zich verder alleen tot de zuidelijkste dier grensstreken, namelijk de Batang Hari-districten en Korintji.
Van de Kampar-landen, de Kwantau-districten en de landstreek IX Kotta viel namelijk niets bijzonders te melden.
Omtrent den staat van zaken in de Batang Hari-districten
kwamen slechts zeer onbestemde berigten ter kennisse
van het bestuur. De opgewondenheid, veroorzaakt door de
pogingen die in 1876 van wege het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap zijn aangewend om die streken
te bereizen, schijnt nog niet geheel geweken te zijn ; ).
In Korintji braken oneenigheden uit tusschen twee
negorijen, waaruit een oorlog ontstond, die verscheidene
2) De Indische Regering, die er belang in stelt eenig licht te
doen opgaan nopens de kwestie der bevaarbaarheid van de Batang
Hari tussi hen de Padangsche bovenlanden en de grens van Djambi,
(welke kwestie het Aardrijkskundig Genootschap gehoopt had tot
oplossing te brengen,) heeft vóór eeuigen tijd den gouverneur van
Suiuatra's Westkust uitgenoodigd dienaangaande zoo mogelijk een
onderzoek te doen instellen door een vertrouwd inlander. Men
schijnt er in geslaagd te zjjn iemand te vinden aan wien deze taak
kon worden toevertrouwd.
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offers eischte. Door tusschenkomst van een afgevaardigde
van den sultan van Djumbi of van den ex-sultan TA.UA,
(de berigten hieromtrent waren niet gelijkluidend,) werd
aan dien oorlog (echter spoedig een einde gemaakt. Door
denzelfden afgevaardigde moeten nog andere oneenigheden
tussehen negorijen zijn bijgelegd. De rijstoogst in Korintji
Tiel zeer slecht u i t , zoodat de prijzen stegen tot f 2 0 per
pikol, en van uit de Zuidelijke afdeeling van Padang
groote hoeveelheden van dat voedingsmiddel werden ingevoerd. De koffijoogst in de Korintji-landen was daarentegen
vrij gunstig.

Hot de niet tot het gouvernementsgebied behoorende
landen bemesten, de residentie Sumatras Oostkust \m\de.nm
het afgeloopen jaar geene aanrakingen plaats. Het kustlandschap Poeloe Lawan (Beneden-Kampar) echter werd in
December j l . door den resident bezocht, voornamelijk met
het doel om met de plaatselijke toestanden bekend te worden en om te onderzoeken of er aanleiding en gelegenheid
zou bestaan om de heffing van in- en uitvoerregten aan
de monding der Kampar-rivier, tegen schadeloosstelling der
inlandscbe bestuurders, in handen van het Gouvernement
te brengen. De onderhandelingen dienaangaande zijn evenwel niet tot een resultaat gebragt kunnen worden, omdat
de voornaamste rijksgroote, MAHARADJA LEI.A D I P O E T R A ,

zich in de bovenlanden ophield. Na elf dagen op zijne
komst te hebben g e w a c h t , zag de resident zich door ongesteldheid genoopt van Poeloe Lawan te vertrekken,
maar er werd afgesproken dat de tongkoe besar met zijne
rijksgrooten spoedig naar Bengkalis zou komen, om daar
zoowel nopens de kwestie der regtenheffing als in 't algemeen nopens de regeling van'sGouvernements verhouding
tot Poeloe Lawan verder te beraadslagen. Het verslag betreffende 'sresidents bevindingen in Poeloe Lawan is nog
niet hier te lande ontvangen, maar zijne voorloopige b e rigten bevestigen hetgeen vroeger is vernomen aangaande
den verwarden staat van zaken aldaar, voornamelijk een gevolg van de on magt van den tongkoe besar om zich genoegzaain te doen gelden tegenover twee zonen van verschillende voorgangers, die beiden naar het gezag dingen en
zich allerlei onregtmatige handelingen veroorloven. Ook
bleek dat het indertijd van den tongkoe besar ontvangen
geschrift, waarbij hij zijn land opdroeg aan het Gouvernemeut, niet door de twee eigenlijke rijksgrooten was onderteekend, maar door twee personen die in strijd met
'slands instellingen tot rijksgrooten waren verbeven, de
eeu door 's vorsten ouderen broeder en de andere door hem
zelven.
De landschappen in het stroomgebied der Rokkan-rivier
zijn in Julij-September 1877 door den controleur van Siak
bereisd, maar tijdens de bewerking van het vorig verslag
was het rapport betreffende die reis n o g niet in het bezit
der Regering gekomen. Thans k a n , naar aanleiding der
berigten van bedoelden ambtenaar, het navolgende omtrent
deze landschappen worden aangeteekend.
Na hetgeen aangaande de aldaar bestaande geneigdheid,
om in nadere betrekking tot ons bestuur t e komen, i n d e
verslagen der laatste jaren is vermeld, behoeft naauwelijks
te worden gezegd dat de controleur er eene zeer weiwillende ontvangst heeft gevonden. Het verlangen naar
de bescherming van het Gouvernement werd door de
hoofden herhaald en zij beijverden zich om den controleur
alle op hun land betrekkelijke inlichtingen te verschaffen.
Wanneer door hem de grenzen van ieders gebied werden
ter sprake g e b r a g t , bleek het veelal dat de hoofden daaromtrent tegenstrijdige opvattingen hadden. Het hoofd van
Tamboesei b. v., het grootste van de vijf landschappen
(in 1877 reeds onder de Nederlandsche souvereiuiteit gesteld; zie het verslag van dat jaar blz. 12;) meende d a t
de drie kleinere staatjes Ramba, Kapenoean en Koento
regtens tot zijn gebied te rekeuen waren, terwijl de bestuurders der twee laatste landschappen op hunne beurt
een deel van Tamboesei wilden beschouwd hebben als tot
Siak te behooren. Verder beweerde Rokkan regt Ie hebben
op vijf k a m p o n g s , die Ramba tot zijn gebied rekende,
van vijandige stemming tussehen de vijf landschappen onderling bleek alleen voor zooveel Ramba en Rokkan betreft, in welk laatste gebied reeds sedert eenigeu tijd

liedeu van Ramba niet meer werden toegelaten. De controleur stelde het raadzame eener minnelijke schikking in 't
licht, maar de j a n g di pertoean besar van Rokkan gaf te
kennen dat het grensgeschil, 't welk de aanleiding van den
twist w a s , niet op vredelievende wijze zou kunnen worden
beslecht dan door de tusschenkomst van derden. In Koento
werd over wederregtelijke handelingeu van lieden uit
Siak geklaagd. Het hoofd (jang di pertoean besar) van dat
landschap scheen een man van een goedaardig, doch zwak
karakter. Onder zijne rijksgrooten bleek weinig eensgezindheid te heerschen en een paar van zijne broeders
maakten zich gedurig aan knevelarij schuldig, hetgeen
voor volksverloop naar Siak deed vreezen. De j a n g üi
pertoean besar van Tamboesei gaf den indruk een bedachtzaam en waardig man te zijn, t u k op grootheid. Zijn
oudste zoon en vermoedelijke opvolger daarentegen was
een weinig beteekenend persoon, die geenerlei belangstelling voor de bestuursaangelegenheden gevoelde, maar
zicli in godsdienstzaken verdiepte. Ook de bestuurder van
Rokkan deed zich van eene gunstige zijde kennen. In
Ramba stond de zwakke j a n g di pertoean besar geheel
onder den invloed van een paar zijner neven, die in het
rijksbestuur zitting hadden en elkander den voorrang b e twistten. Daarentegen had in Kapenoean de j a n g di pertoean besar de overige bestuurspersonen geheel in zijne
magt. Even als zijn oudste zoon en vermoedelijk opvolger
gaf hij in zijne ontmoetingen met den controleur blijken
van ongemanierdheid en stijfhoofdigheid. Hij was in o n min met twee zijner broeders, en ofschoon daartoe door
den controleur aangezocht, wilde hij van geene toenade*
ring weten.
Het aantal inwoners in elk der vijf landschappen bedraagt, volgeus de thans verkregen opgaven (die echter
grootelijks verschillen van vroegere ramingen; verg. het
verslag van 1876 blz. 11;): in Tamboesei 20 000 ' ) , Rokkan 12 000, Ramba 7000, Koento 1500 en Kapenoean
000. Allen spreken Maleisch en belijden den Mohammedaanschen godsdienst. Alleen in het gebied van Koento treft
men nog zeer ruwe en onbeschaafde heidenen aau. Deze
lieden, wier getal op omstreeks 500 wordt gescuat, leiden
een zwervend leven en spreken eene onbekende taal, die
echter veel overeenkomst moet hebben met het Maleisch.
Hoewel in g t e n der Rokkan-landen aan den landbouw
') Deze opgaaf betreft alleen het gebied dat werkelijk onder
bestnur van Tamboesei staat, en das geen andere Kokkan-landen,
noch ook de landstreek Tanah Poetih (Siak), welke de jang di
pertoean van Tamboesei tot zijn gebied rekent. Feitelijk voert deze
gezag: over Banoewang Sekti (of Benoewang Sagti), verdeeld in
6 onderdeelen (Daloe Daloe, Melingkang, Loeboe Langkap, Si
Ali Ali en Kantan Banoewang), te zamen tellende 21 soekoes;
Kotta Radja, verdeeld in 4 soekoes en 21 kauipongs; enMandang,
bestaande uit 4 soekoes en 1 kampong; zijnde de vierde atdeeling
des lands, eigenlijk Tamboesei geheeten, door de bewoners verlaten, die zich allen in Banoewang Sekti hebben nedergezet.
Omtrent de zanienstelling der vier andere Kokkan-staatjes werd
het volgende van de bestuurders vernomen:
Kokkan bestaat uit T§f declen (Ampat Kotta di bawah, Ampat
Kotta di boegit, Tandjong Medan, Jipaug Kanan en JipangKiri),
die elk weder in onderdeelen zijn verdeeld, te zamen tot een getal
van 22, behalve Tandjong Medan, dat niet onderverdeeld is en op
zich zelf uit 1 soekoe bestaat. De vier andere deelen des lands,
zoo even genoemd, bevatten respectievelijk 28, 15, 9 en 17 soekoes.
(In deze opgaaf zjjn niet begrepen de vijf kampongs, bewoond door
11 soekoes, die door Kamba worden bestuurd, maar waarop Kokkan
aanspraak maakt.)
Kamba telt mede vijf afdeelingen: Toedjoe BoeaKampong, Bersander
di Far.t Kamba, Si Aboe, Kamba en Koelo of Poetjoe KantauKita.
Van deze laatste atdeeling wordt het getal soekoes of kampongs
niet opgegeven; de afdeeling Kamba, welke de grootste is, bevat
'J soekoes, terwijl de twee eerstgenoemde respectievelijk bestaan
uit ir, ,n 7 kauipongs, en Si Aboe slechts bestaat uit 1 kampong, verdeeld in 6 soekoes.
Koento (ten onregte soms Kotta Intan genoemd; de juiste benaming is Koento darocs Salam;) is in drie onderdeelen gesplitst:
Kotta lntan, de grootste afdeeling, waartoe o. a. de hoofdplaats
behoort, welke in 1876 door onze troepen getuchtigd werd, omdat
Koento zich aan de regten van Siak vergrepen had; deze afdeeling
bevat a soekoes; het tweede deel des lands, Kotta Lama, bevat
5 soekoes en bovendien 15 kampongs die onder de regtstreeksche
bevelen staan van den jang di pertoean besar: terwijl deze als
derde onderdeel nog tot zijn gebied rekent de door 5 soekoes bewoonde streek Tandjong Aluin Lindei, welke ook wel als Siaksch
gebied wordt bescliouwd.
Kapenoean eindelijk is in geen afdeelingen verdeeld en is door 9
soekoes bewoond.
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veel zorg wordt besteed, worden toch genoeg voedings§ 5. Sumatra's
Westkust.
middelen (padi, djagong, aard- en tuinvruchten, groenten enz.) geteeld om in eigen behoeften te voorzien. Een
In de onder ons regtstreeksch bestuur staande afdeelinpaar landschappen leveren zelfs eenige rijst voor den uit- gen van dit gewest bleef de politieke rust steeds onge
voer. Verdere landbouwvoortbrengselen zijn: gambier, stoord. Aanrandingen tegen de veiligheid van personen en
rameh, koftij, suikerriet, indigo enz., doch deze producten
goederen kwamen ook nergens in bedenkelijke mate voor.
schijnen slechts voor beperkt plaatselijk gebruik te dienen.
Niettegenstaande de hoofden nog niet geheel op de hoogte
In Kokkan had het besturend hoofd eenige belangstelling
zijn van de voorschriften der nieuwe regtsbedeeling, ondervoor de koffijcultuur opgevat; hij bezat een aanplant van
vond deze toch weinig belemmering. Onder het heidensche
een paar duizend boompjes. In Ramba moet vroeger veel
deel der bevolking breidt zich zoowel het Christendom
katoen zijn geplant, doch de cultuur heette te niet gegaan
als de leer van den profeet uit •). Aangaande de Christente zijn sedert er geen opkoopers meer uit Menangkabau
zendelingen wordt getuigd dat zij aan de belijders van
kwamen. l)e bosschen en het dierenrijk leveren in de verden Islam niet den minsten aanstoot geven.
schillende landschappen tal van artikelen voorden uitvoer,
W a s de gezondheidstoestand in het afgeloopen jaar over
als: rottan, g o m - en harssoorten, was, kamfer, r e u k - en
't algemeen meer bevredigend dan in 1877, op stotl'eiijk
verf h o u t , olifantstanden, rhinosceroshoorn, muskus enz.
gebied was het jaar 1878 niet zoo gunstig. De handel
Vele dier artikelen moet echter de kleine man kosteloos,
was zeer g e d r u k t , vooral ten gevolge van den slechten
dan wel tegen eene uiterst geringe betaling, aan den
koftij oogst, waardoor veel minder geld dan anders in
vorst leveren. Voor het overige zijn alle gewone inlanders
hanuen der inlanders kwam. Gelukkig viel vrij algemeen
gehouden om gedurende een zeker aantal dagen per jaar
de rijstoogst naar wensch uit. Dit was echter niet het
de velden van den vorst en van enkele andere hoofden te
geval in een gedeelte van Tapnuoli en van de Padangkomen bewerken. De handel bepaalt zich tot kleinhandel,
sclie üeuedenlauden , waar vele aaiiplantingen totaal misen de visscherij wordt nergens als tak van bedrijf u i t g e lukten. In de ouderafdeelingen Aijer Uangies en Ophiroefend. Plaatselijk worden aangemaakt praauwen en andere
districten ontstond dientengevolge zelfs gebrek aaa
kleine vaartuigen, messen, spaden, matten , netten , grof
voedingsmiddelen, zoodat de Regering genoodzaakt was
aardewerk en in enkele streken ook eenige goudwerken.
de noodlijdenden te gemoet te komen door hen tegen
W a t het delfstoffenrijk betreft, vindt men goud en bruinbetaling te doen arbeiden aan bruggen en wegen.
kolen in Koento, g o u d , tin en ijzer in Kok kan ' ) , en tin
In de omstreken onzer vestiging op Nias (te Goenoeng
en ijzer in Kapenoean. In deze drie landscnappen bevinden
Sitoli in het noorden des eilandsj maakte zekere TKMKJMO —
zich ook warme bronnen. Of deze zwavelhoudend zijn,
als verdacht vau moord in hechtenis gesteld, doch in
wist men niet op te geven. Onder de artikelen die van
Januarij 1878 uit de gevangenis ontsnapt, — zich, in
elders, meestal van Singapore, worden aangebragt, bevereeniging met anderen , schuldig aan roof. Pogingen
hooren hoofdzakelijk: manufacturen van Europeesch en
Chineesch maaksel, zout, koper, g l a s - en aardewerk, I om hem in handen te krijgen zijn tot nu toe mislukt.
Op Zuid- en Middeu-Nias bleef het koppensuellen nog
t a b a k , kruid, lood, geweren en snuisterijen. Ook worden
steeds voortduren. De daders rigtteu evenwel hunne aanuit de zuidelijke binnenlanden van Sumatra wapenen van
vallen niet meer op de bewoners der stranduegorijen, zoo
inlandsch maaksel aangevoerd. De veestapel is alleen in
ïamboesei en Rokkan van eenige beteekenis. In eerstge- als in vorige jaren het geval was. Het denkbeeld om ook
in dit deel des eilands een gouverneuients-ainbtenaar te
noemd landschap had men , naar de schatting der hoofden,
plaatsen, ten einde van lieverlede het ontstaan van betere
omstreeks 5000 karbouwen, 200 runderen, 1000 bokken
toestanden onder die nog grooteudeels barbaarsclie •tamen geiten en 200 paarden.; in Kokkan 1000 karbouwen
men te bewerken, is onlangs op nieuw ter sprake gekoen 3000 bokken en geiten. Voor de drie andere landschapmen , maar daarvan is afgezien , omdat de grocte kosten
pen wordt het aantal karbouwen en bokken en geiten te
van zoodanige vestiging, welke niet zonder militaire benaauweruood op enkele honderden geschat. De gemeenschap
scherming zou kunnen blijven, geacht werden niet te
te land laat in deze streken veel te wenschen over. Eigenlijke
zullen opwegen tegen het voorgespiegelde n u t , in aanwegen zijn er niet, wel hier en daar voetpaden, doorgaans
merking genomen de geringe vruchten door eene vroegere
echter nog zoo slecht dat zij niet dan met moeite begaanproef van dien aard afgeworpen (tijdens het bestaan eener
baar zijn. De waterwegen echter zijn er talrijk, doch schijtijdelijke gouvernementsvestiging te Lagoendi aan de
nen in den regel alleen voor ondiepgaande vaartuigen
zuidwestkust, in de jaren 185b' tot 1861).
geschikt.
De afstamming der bevolking van Zuid-Nias schijnt
geheel te verschillen van die der Noord-Niassers. Ook
In het landschap V Kotta (oostelijke Kampar-landen),
treft men aan de stranden in de noordelijke helft van het
waar in 1875 de aangekondigde kcmst van een ambtenaar
eiland (van Siromboe aan de westkust tot Goenoeng Lemvan de Westkust tegenstand verwekte en daarom achterboe aan de oostkust) een aantal Maleische nederzettingen
wege werd gelaten, schijnt men sedert meer tot aansluiting
a a n , terwijl daarentegen de Zuid-Niassers nog geen AlaieU
bij het Gouvernement geneigd te zijn geworden. Naar jers of andere vreemdelingen onder zich hebben toegelaten *).
hetgeen in Julij 1877 door den controleur, die naar de
Ten einde de zuid- en oostkust van het eiland niet geheel
Rokkan-landen op weg was, in de Siaksche bovenlanden
buiten toezigt te laten, is in Januarij jl. besloten dat de
vernomen werd van den Europeschen administrateur der
controleur vau Goenoeng Sitoli die kustgedeelten periodiek
tinonderneming aldaar, kreeg deze af en toe bezoeken van
zal bezoeken, nadat een stoomschip, hetzij van de oorhoofden uit de V K o t t a , die niet onduidelijk deden blijken
logs- of van de gouvernementsmarine, daartoe te P a d a n g
dat zij wel onder Nederlandsche souvereiniteit wenschten
beschikbaar zal kunnen gesteld zijn.
te komen, maar dit niet konden vragen omdat zij
Ook de Meutawei-eilanden verdienen dan een bezoek,
gezworen hadden geen Europeanen of Chinezen in hun
wier
bewoners, volgens te Padang ingeko men berigten,
land toe te laten. Sedert schijnt echter dit bezwaar
vervallen te zijn. Althans in Julij 1878 hebben de be- zich in het afgeloopeu jaar moeten hebben schuldig gemaakt aan het berooven van handelspraauwen.
stuurders van het landschap den resident van Sumatra's
Oostkust schriftelijk het verlangen geopenbaard om
onder Nederlandsch gezag te worden gesteld. De resident
') Van de Battaksche Christenen in de onderaldeeling Sipirok
stelde zich voor om aan zijne toen nog te ondernemen reis wordt gezegd dat zn zich in vele opzigtcn gunstig onderscheiden
van hunne heidensche en Mohauimedaansche landgenooten. In 1878
naar Poeloe Lawan ook een bezoek aan de V Kotta
gingen aldaar vele Battaks tot het Christendom over. Onder deze
vast te knoopen, maar daarvan is niets gekomen ten gewaren er enkelen die naauweluks een jaar te voren van het heidenvolge van de ongesteldheid die h e m , blijkens het hooger
dom tot den Islam waren bekeerd. Het koeriahoofd te Sipirok, van
medegedeelde, tijdens zijn verblijf in Poeloe Lawan heeft
wien in 't vorig verslag, blz. 19, gezegd werd dat lijj zich bijzonder
had ingelaten met het maken van bekeerlingen voor de leer van
overvallen.
den proleet, schijnt te hebben ingezien dat zun standpunt hem verbood zich te mengen in bewegingen van godsilieiistigen aard. Van,
de bedoelde proselietenniakerij werd sedert niets meer gehoord.

') Reeds hebben in 1875 de ondernemers der tinontginning te
Batoe Gadja (Siaksche bovenlanden) concessie verkregen voor eene
dergelijke ontginning In Kokkan. Tot dusver is echter wegens
gemis aan kapitaal van deze concessie nog geen gebruik gemaakt.

') In het noorden des eilands zijn reeds sedert jaren een paar
Christenzendelingen gevestigd, maar aangaande hun arbeid wordt
in de ontvangen berigten niets gemeld.
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Ten aanzien van de eerst in 1879 onder geregeld b e s t u u r gekomen, maar in vorige verslagen reeds uitvoerig
beschreven l a n d s c h a p e n , bekend onder de namen van
Silindong, Padang Lawas, X l l Kotta Kaïnpar en Pangkallan Kotta Baroe, zijn uit den anrd der z a a k , wat de
werking van ons bestuur aldaar a a n g a a t , nog g'eene mededeelingen te doen. Dit geldt echter niet ten volle van
Silindong, omdat aldaar, na afloop der militaire verrigtingen tegen Toba in het voorjaar van 1878 (zieblz. 12),
reeds dadelijk een ambtenaar is gevestigd gebleven. In 't
laatst van liet afgeloopen jaar kon deze berigten dat
onder hoofden en minderen in Silindong de beste stemming
heerschte, en dat onze magsvertooning blijkbaar een goeden
indruk bad gemaakt. Kort na de nederlaag der Tobasche
oorlogspartij poogde wel een harer aanhangers in Silin—
dong,

zekere

BAOOT TJITA ,

wakil van SINC.A

MANGA-

RADJA, weder onrust te stoken door in bedekte termen de
bevolking van sommige marga's diets te maken dat hinnenkort andermaal Atjehers zouden komen , maar aan z ; n e
opruijingen werd spoedig een einde gemaakt, daar hij
opgevat en te Goenoeng Sitoli op Niai geïnterneerd werd.
Ter verbetering van (ie gemeenschap met Silioga, tot
dusver uiterst moeijelijk en gebrekkig, is door bat bestuur
bet maken van een behoorlijken weg gelast. Aan dit werk ,
dat in heerendienst wordt uitgevoerd, is de bevolking van
het landschap, voor zooveel de weg over Silindongsch
gebied loopt, reeds begonnen. De iiandel tusschen Sllin<
dong en Toba nam in 1878 zeer in levendigheid t o e , en
het aantal der inwoners van Toba, die Silindong bezochten,
was veel grooter dan vroeger.
Uit Padang Lawas werd vernomen dat in liet begin van
1878 de kampong Si Lsinfam door het hoofd van Garoga
was beoorloogd en verwoest. Vijf personen waren daarbij
gedood eu 2ó gevankelijk medegevoerd. De laatsten zijn
later, op aansporing van den adsistent-resident van Mandheling en Ankola , vrijgelaten.
In Pangkallan Kotta Baroe moeten zich in 1878 of
vroeger enkele gevallen hebben voorgedaan dat gronden
door de hoofden aan vreemdelingen zijn verkocht, o. a.
aan een Europeaan en een Chinees, die daarop koffij
wilden planten. Zoodra dit aan Let l«stuur bekend werd,
zijn de hoofden uitgenoodigd geen gronden meer aan personen, niet behoorende tot de inheemsche bevolking, af te
staan , zonder voorkennis van de Regering. Aan deze uitnoodiging beloofden zij te zullen voldoen.
§ 6.

Beukoelen.

Het afgeloopen jaar was voor de bevolking van Benkoelen weder niet g u n s t i g , daar bet rijstgewas andermaal
voor een groot gedeelte mislukte. In vele streken zagen
de bewoners zich verpligt om door arbeid aan wegen en
b r u g g e n , waartoe het bestuur op ruime schaal de gelegenlieid openstelde, het noodige te verdienen om zich
voedingsmiddelen te verschaffen , waarvan de invoer zooveel mogelijk bevorderd werd. Te meer beteekenis had deze
werkverschaffing, om !at de Benkoelees, vadsig van aard,
gewoonlijk slechts door den nood gedwongen tot werken
overgaat. Over 't algemeen rust in Benkoelen de zwaarste
taak op de vrouwen , aan welke de mannen tot zelfs het
zoeken en ter markt brengen van boschproducten overlaten.
Ook de gezondheidstoestand liet in 1878 veel te wenschen
over. Koortsen kwamen veelvuldig voo-, terwijl eene in
de afdeeling Kroö uitgebroken pokken-epidemie talrijke
offers maakte.
De stemming jegens het Gouvernement was alleszins
bevredigend, en ook over den veiligheidstoestand viel,
ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden, niet te klagen.
In het gehalte der volkshoofden komt nog weinig verbetering; verregaande onverschilligheid is hunne gewone
eigenschap. Het bezoldigde inlandsch personeel legt doorg a a n s genoegzame geschiktheid aan den dag.
§ 7. Lampongsche
Ook in dit
schaarschheid
buitengewone
worden, daar

districtm.

gewest heerschte in het afgeloopen jaar
aan rijst, uithoofde van misgewas; maar
maatregelen behoefden niet genomen te
eensdeels in vrij voldoende mate andere

voedingsgewassen beschikbaar waren, anderdeels de uitmuntend geslaagde peperoogst aan de bevolking de middelen verschafte om de rijst te koopen, die in voldoende
hoeveelheid van elders werd ingevoerd. De mindere weivaart , die tijdelijk heerschte, was van zigtbaren invloed
op de bedevaart naar Mekka. Er gingen veel minder personen derwaarts dan in 1877. De gezondheidstoestand was
bevredigend.
Op politiek gebied viel niets bijzonders voor. In het
district Boemiagoeng werd eene korte poos eenige opschudding veroorzaakt door zekeren BENAKAS , een gevlugten dwangarbeider uit P a l e m b a n g , die voorgaf bovennatuurlijke begaafdheden te bezitten, ten einde van de
ligtgeloovige bevolking gedaan te krijgen wat hij wenschte.
De opligter, die zich raden PENDITA liet noemen , werd
echter herkend, en viel kort daarop te Menggala in handen
van liet bestuur. Naar Telok Betong opgezonden, wist hij
aldaar uit de gevangenis te ontsnappen; sedert heeft hij
niet meer van zich laten hooren.
De veiligheid van personen eu goederen liet over het
algemeen w«inig te wenschen over. Van kleine rooverijen
langs de oostkust, zoo als in 1877 voorkwamen , werd
niets meer vernomen.
§ 8.

Palembang.

In de aan ons regtstreeksch bestuur onderworpen gedeel en van dit gewest (het rijk Djambi en onderhoorigbeden dus uitgezonderd) viel in het afgeloopen jaar op
politiek gebied niets ongunstigs voor. De goede geest der
bevolking jegens ons bestuur bevestigt zich meer en meer.
Er scheen dan ook geen reden om de troepenmagt in de
Palembangsche bovenlanden langer de sterkte te doen behouden welke in den eersten tijd mi de beëindiging der
onlusten in de Pasoemablauden (zie het verslag van 1868
blz. 12/13) nog noodig was geoordeeld. De bevolen inkrimping met 350 man werd geleidelijk en zonder eenig
bezwaar in den loop van 1878 ten uitvoer gelegd '). De
staat van veiligheid van personen en goederen was over
bet algemeen zeer voldoende.
Aan den landbouw werd steeds uitbreiding g e g e v e n ,
vooral aan di koffijcultuur. De koffijoogst van 1878, die
trouwens buitengemeen gunstig w a s , werd op 50 000
pikols geschat. De rijstcultuur mislukte gedeeltelijk, waardoor in sommige streken de productie niet toereikende
was, en invoer van buiten noodig werd. Bij het einde
des jaars stond echter het nieuwe gewas gunstig en liet
bet zich aanzien dat in 1879 weder, als gewoonlijk, rijst
voor den uitvoer zou beschikbaar komen.
De gezondheidstoestand liet in 1878 n o g al te wenschen
over, daar pokken «n mazelen epidemisch heerschten.
Onder de werken die werden uitgevoerd tot verbetering
van het verkeer, verdient vermelding de aanleg van een
weg van Djambi naar de rivier Lalan. Door dit w e r k ,
waarmede men in 1^78 druk bezig w a s , zal eene binnenlandsche verbinding met Djambi worden verkregen , welke
zoowel voor het bestuur als voor den handel van veel gewigt is te achten.
De spanning in de Djambische bovenlanden, die m e n ,
op grond van den in Februarij 1878 ongehinderd volbragten
togt des residents langs de Batang Hari (zie vorig verslag
blz. 21), als geweken meende te mogen beschouwen,
openbaarde zich weder toen kort daarop eene hervatting
beproefd werd van de onderzoekingen welke bet Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap zich ten doel bad
gesteld (zie ook hoofdstuk K , afdeeling II § 3). Aan de
Batang Hari zelf gaf de bevolking blijken van eene weinig
vriendschappelijke stemming, bij gelegenheid dat de controleur, waarnemend politiek agent te Djambi, in Junij
1878 den nieuwen chef der wetenschappelijke expeditie op
eene reis naar de binnenlanden vergezelde. Een gedeelte
dier reis werd gemaakt onder geleide van den sultan en
van den pangeran ratoe; maar bij Djati Belari, nabij de
zamenvloeijing van de Tebo met de Batang Hari, keerden
deze beiden t e r u g , waarschijnlijk omdat hun invloed hooger
') De bezetting van Djambi, welke in 1877 b(j wijze van tUdeI()ken maatrecel van 90 op 115 bajonetten wasgebragt, heeft thans
eene organieke aterkte gekregen van 120 man.
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op in de schaduw werd gesteld door dien van den in 1859
afgezetten sultan T A H A ; en toen de controleur en de chef
der wetenschappelijke expeditie de rivier hooger wilden
opvaren , zagen zij zich na eenigen tijd, door vijandelijke
demonstraties in de kampongs langs den oever, genoopt
hun plan op te geven. Even weinig succes hadden zij op
een t o g t , dien zij een paar weken later op de Tomben
ondernamen '). Hoewel vergezeld van des sultans schoonzoon, waren zij , na in drie dagen opgestoomd te zijn tot
Ladang Pandjang, verpligt terug te keeren, omdat de
bevolking de duidelijkste blijken gaf dat zij hun beletten
wilde verder door te gaan. De beide leden der wetenschappel ijke expeditie, die zich voorstelden van de Palembaugsche afdeeling Kawas naar het stroomgebied der Batang
Asei- en Limoen-rivieren te reizen, om van dien kant
naar de Tembesi te komen , ondervonden eveneens teleurstelling, daar hun e^rst in Soengei Tenang (Boven-Bat a n g Asei) en vervolgens ook in Limoen de doorgang
werd ontzegd, niettegenstaande in die streken, althans
in Limoen , des sultans gezag ongestoord heette te werken,.
en niettegenstaande het eerste hoofd van Limoen , PAYONO
POETI , getoond had , overeenkomstig de bevelen des sultans,
hunne reis te willen bevorderen. Later is vernomen dat
aanhangers van den ex-sultan TAHA de woning van
PAYONG POETI hebben verbrand om hem voor zijne weiwillende gezindheid te doen boeten. Tegen het eind van
Augustus werd zelfs de aan Limoen grenzende Palembangsche afdeeling Rawas door de kwaadwilligen bedreigd;
in den omtrek van de controleurswoning aldaar werden
schoten gelost en op den weg naar Djambi vond men
randjoes geplant. Thans besefte de sultan dat hij iets moest
doen om althans te trachten zijn gezag te handhaven.
In persoon begaf hij zich naar Limoen, ten einde de
kwaadwilligen tot rede te brengen en de uitlevering van
de voornaamste schuldigen te bewerken. Zijn optreden
had gunstige gevolgen. De hoofden en minderen, die
tegenover de leden der wetenschappelijke expeditie eene
vijandige houding hadden aangenomen, zoowel die van
Ladang Pandjang als van het overige Limoen, kwamen
allen (de bewoners der doessoen Loeboe Ressam alleen uitgezonderd) den sultan hulde bewijzen, vergiffenis vragende
voor hezgeen was voorgevallen, waarin zij beweerden gehandeld te hebben op last van TAHA. Tot verdere regeling der zaken zou de sultan zich in de eerste maanden
van dit jaar andermaal naar Limoen begeven en tevens
pogingen aanwenden om T A H A , die tegenover hem nog
geen betere houding had aangenomen, tot onderwerping te bewegen. Ofschoon er sedert werkelijk eene ontmoeting tusschen hen heeft plaats gehad, waartoe de
pangeran ratoe had medegewerkt, en TAHA toen blijken
van toenadering heeft gegeven, schijnt echter later bij
dezen weder weifeling te zijn ontstaan. Althans toen hem
in April jl. door een zendeling des sultans eene acte
van onderwerping werd voorgelegd, maakte hij bezwaar
het stuk te bekrachtigen en gaf in een ongeteekenden
brief aan den sultan voor zijne weigering eene gezochte
reden op. Ook de pangeran ratoe, aan wiens verzoek om
ontslag (zie vorig verslag blz. 20) nog geen gevolg was
gegeven, scheen weder meer terughoudend te worden.
Van de vestiging van een tweeden bestuurspost in Djambi,
in den aanvang van 1878 door den resident aanbevolen,
is intusschen voorloopig afgezien.

§ 9.

Sumalra's

Oostkust.

De politieke toestand van dit gewest was in het afgeloopen jaar bevredigend wat de verhouding der vorsten
en der bevolking tegenover ons bestuur betreft. In algemeenen zin kenmerkte zich die verhouding door welwillendheid en vertrouwen. De inwendige toestand van
verschillende rijken was echter verre van gunstig.
In eigenlijk Siak nam de welvaart niet toe. Voor een
gedeelte wordt dit geweten aan den zwaren schuldenlast,
waaronder de sultan en bijna alle rijksgrooten gebukt
') De Tembesi is een der voornaamste voedingstakken van de
Batang.Hari, en wordt op hare beurt gevoed door de Limoen- en
Batang Asei-rivieren, welke beide niet ver van de grenzen der
Palembangache gouvernements-afdeeling Rawas baren loop hebben.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.
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gaan , en die ten gevolge heeft dat zij , om aan geld t e
komen , zich menigwerf tot handelingen laten verleiden
waarvan de bevolking het slagtoffer is. Het Gouvernement
heeft zich, gelijk bekend is, er op toegelegd om aan
heffingen, die het verkeer en den handel in Siak belemmerden, een einde te maken, tegen schadeloosstelling
van den sultan en de rijksgrooten. Maar het is gebleken
dat de regelingen, ter zake van de overneming van belastiugen in Siak g e m a a k t , op allerlei wijzen ontdoken
en schadelijke heffingen bestendigd of in eenigszins gewijzigden vorm weder ingevoerd werden , ten einde in het
nijpende geldgebrek van het verkwistende Inlandsen bestuur te voorzien. Natuurlijk is de sultan aangemaand om
de getroffen regelingen beter na te leven, terwijl voorts
maatregelen in overweging zijn genomen om voor liet
vervolg een beteren staat van zaken te verzekeren. Hene
andere reden van den achterlijken toestand van Siak is de
slechte verstandhouding tusschen den sultan en zijn ouderen broeder, den rijksbestuurder, waardoor de noodige
zamenwerkiug ontbreekt en in de eenigszins verwij lerde
deelen des rijks zelfs volmaakte regeringloosheid heerscht.
Dit moet reeds ten gevolge hebben gehad dat in de
laatste jaren uit de onderhoorige landschappen Koeboe en
Tanah Poetih velen zijn uitgeweken, deels naar de onafhaukelijke berglanden van Midden-Sumatra , deels naar de
meer noordwestelijk gelegen kustlanden en naar Malakka.
In het afgeloopen jaar had de bevolking van Siak daarenboven te worstelen met gebrek aan voldoende levensmiddelen , zoodat op vele plaatsen geen ander voedsel te
bekomen was dan wilde boschvruchten. Toch had deze
omstandigheid in zoo ver eene lichtzijde , dat de aandacht
der Siaksche bevolking daardoor is gevestigd geworden
op eene tot dusver maar al te zeer door haar verwaarloosde bron van iukomst, de inzameling namelijk van de
zoogenaamde boewah-balam, eene in de bosschen voorkomende vrucht, welke eene zeer gezochte vetstof oplevert,
waarvoor op de markt te Singapore 100 a 120 dollars per
kojan wordt betaald.
Over den toestand in Kotta Pinang viel niet te klagen.
De j a n g di pertoeau streefde blijkbaar naar een goed beheer. Eene reeds vroeger door hem verleende concessie tot
ontginning van gronden in zijn gebied werd in het afgeloopen jaar door eene tweede achtervolgd. Het contract
(gesloten met een Enropeschen ondernemer uit Deli) is
evenwel door den resident nog niet goedgekeurd, omdat
het niet geheel beantwoordde aan het voor dergelijke concessien ter Oostkust van Sumatra vastgestelde model (zie
het verslag van 1877 blz. 215). Ten einde den regtstoestand
der in dit laudschap gevestigde Chinezen definitief te
regelen, is in Februarij 1879 (Indisch Staatsbladn°. 104),
in overeenstemming met eene reeds in 1872 door den jang
di pertoean afgelegde verklaring, bij ordonnancie bepaald
dat bedoelde vreemde oosterlingen in Kotta Pinang als
's Gouvernements regtstreeksche onderdanen worden beschouwd.
Tusschen den soetan van Panei en diens radja moeda
zijn zulke ernstige geschillen gerezen, dat de persoonlijke
tusschenkomst van den resident noodig is geweest om die
te beëindigen. Aan het voornemen om van zijne waardigheid afstand te doen ten behoeve van zijn zoon (zie vorig
verslag blz. 22) is door den soetan tot dus ver geen
gevolg gegeven, omdat hij niet geneigd was den sultan
van Siak in die handeling te kennen, zoo als door den
resident verlangd werd met het oog op de bepalingen
van het contract, in 1858 tusschen het Gouvernement en
Siak gesloten, en op de verklaring in 1862 door Panei
afgelegd s ).
Over 't algemeen wordt het voor het bestuur hoe langer
zoo moeijelijker om de hand te houden aan de in het contract van 1858 gewaarborgde suprematie van Siak over
de kuststaten van Panei af tot Langkat toe. Siak is nimmer bij magte geweest om eenigen invloed ten goede in
die kuststaten uit te oefenen, om bijstand te verleenen
wanneer zij bijstand van buiten noodig hadden, om zijn
gezag te doen gelden wanneer daarop een beroep werd
gedaan. In verschillende landschappen zijn de inlandsche
2
) Gedrukte stukken der Tweede Kamer. Zitting 1858—1859
(XXII, n». 2) en 1865—1866 ( 1 1 7 , n». 4).
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estuurders in aanzien en rijkdom vooruitgegaan, terwijl
<le sultan van Siak zich in schulden dompelde. Naijverig
op zijne in 1858 door het Gouvernement erkende regten,
en hegeerig naar zekere inkomsten , welke hij meent op
grond van de destijds gemankte bepalingen aan de kuststaten te kunnen ontleenen , tracht de sultan steeds het
Gouvernement over te halen om voor zijne belangen in
de bres te springen , terwijl daarentegen de meeste inlandsche bestuurders der kuststnten bij iedere voorkomende gelegenheid te kennen geven dat zij niet geneigd zijn zich aan
de pretentien van Siak te onderwerpen; eene houding
waarin zij gesterkt worden door de ondervinding d a t ,
wanneer soms de eene of andere onder hen aan die pretentien toegeeft of zich met den sultan van Siak in aanraking
s t e l t , deze daarin altijd eene aanleiding vindt om hun meer
of minder aanzienlijke geldsommen af te persen. Deze
weinig bevredigende staat van zaken zal waarschijnlijk
bijzondere voorzieningen vereischen, waaromtrent overwegingen aanhangig zijn.
W a t de bedoelde kuststaten betreft, is nog het volgende
aan te teekenen.
In September 1878 bragt de resident een bezoek aan het
landschap Koealoe, welks hoofd hein, tijdens hij te Assahan vertoefde, zijne opwachting was komen maken. Bij

die gelegenheid bleek dat de Eoealoe-rivier, waaraan dit
landschap zijn naam ontleent, zelfs voor vrij groote schepen een zeer schoonen waterweg aanbiedt, die te eeniger
tijd aan handel en nijverheid groote diensten kan bewijzen.
In Assahan was de toestand in den luatsten tijd in ieder
opzigt naar wenach en nam de welvaart allerwegen toe.
De soekoehoofden van Batoe Bara, welk landschap in
bet afgeloopen jaar mede een bezoek ontving van het hoofd
des bestuurs, deden blijken van hun verlangen om de
regtenheffing in hun gebied tegen vergoeding aan het
Gouvernement over te dragen. Hoofdzakelijk verwachtten
zij van dien maatregel (waaromtrent evenwel nog geen
beslissing is genomen) de plaatsing van een Kuropeschen
ambtenaar in hun midden, en als gevolg daarvan ook de,
vestiging van Europesche landbouw-ondernemers.
In Serdang , waar sedert April 1878 tijdelijk een controleur is geplaatst, liet de toestand over het algemeen weinig
te wenschen over. Alleen nam de sultan van dat rijkjo,
een weinig zelfstal dig m a n , een paar malen tegenover bet
bestuur eene minder gepaste houding aan , nnar aanleiding
waarvan hij eene ernstige berisping ontving.
De sultan van Deli blijft voortdurend blijken geven van
ingenomenheid met ons bestuur. Zijn zwak en ziekelijk
gestel noodzaakt hem echter dikwijls de behandeling der
zaken aan anderen over te laten, waardoor de rigtige afdoening niet zelden benadeeld wordt.
In Langkat stond de pangeran op eenigszins gespannen
voet met de hoofden uit de bovenlanden , die zich niet
genoeg aan zijne bevelen stoorden. Het overlijden (in 't
begin van 1878) van een oer jongere zonen des panger a n s , dien hij bij voorkeur tot zijn opvolger wensehte besteind te zien, was eene aanleiding om de bestaande
moeijelijkheden te vermeerderen. De oudste zoon, TONGKOE
SOEI.OENG , wilde zich nu a's toekomstige pangeran zien
erkend ; deze riep daartoe den steun in zoowel van de
hoofden van Boven-Langkat als van den sultan van Siak,
welke laatste hem van een aanbevelingsbrief voorzag.
Over deze handelwijze van TONOKOE SOELOENG , vooral
over diens eigendunkelijken stap bij den sultan van Siak ,
ten zeerste verstoord, scheen de pangeran er toe over te
hellen hem van de opvolging in liet bestuur uit te
sluiten. Zoo stonden de zaken toen de resident in Junij
1878 zich te Langkat bevond. Deze trachtte nu den pangeran te bewegen in de zaak der erfopvolging eene beslissing te nemen , doch de pangeran verzocht telkens uitstel,
voorgevende de zaak eerst met de hoofden van BovenL a n g k a t en met de panghoeloes der Battaksche doessoens
te willen bespreken. Toen eindelijk deze hoofden zich hiertoe
hadden laten vinden (twee hunner voldeden aan de oproeping eerst nadat zij voor hun wegblijven door de karapatan waren beboet), k w a m het evenwel nog tot geen
afdoend besluit, zoodat de resident onverrigter zake Langkat moest verlaten.
De verhouding van het bestuur tot de hoofden der vier
thans onder een afzonderlijken controleur vereenigde Tamiangsche landschappen was naar wensch. Slechts eene
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enkele maal dreigde eeniga ruatverstoring door de komst
eener gewapende menigte uit het naburige Modjopahit
(Atjeh) De lieden , 130 in g e t a l , waren gekomen om met
geweld eene schuldvordering te innen ten laste van een
der datoe's in Tainiang , doch keerden , zonder veel kwaad
te hebben u i t g e r i g t , naar hun land t e r u g , nadat door de
tusschenkomst van den controleur en een der vier T a miangsche hoofden de schuldeischer voorloopig was bevredigd geworden.
Over het algemeen is in den staat der veiligheid ter
Oostkust van Sumatra groote verbetering waar te nemen.
Wel hadden in het afgeloopen jaar op ééne landbouwonderneming in Deli : ) en op twee ondernemingen in
Langkat 3) weder eenige ongeregeldheden plaats, doch
deze waren lang niet van dien erustigeu aard als de voorvallen van 1870 en 1877, zoodat de gewone politiemiddelen
voldoende waren om de orde te herstellen.
Eenige uitzonderingen daargelaten, was het afgeloopen
jaar voor de Europesche land bouw-ondernemers niet bijzonder
voordeelig. De tabak baalde op de Europesche markt
lagere prijzen dan gewoonlijk, Hetgeen voornamelijk aan
mindere levendigheid van den handel in het algemeen te
wijten was, maar ook eenigermate aan de kwaliteit van
het product, welke door de ongunstige weersgesteldheid
geleden had. De vooruitzigten nopens den oogst van het
loopende jaar worden zeer g u n s t i g geacht s ). Deinlandsche
landbouw breidde zich niet noemenswaardig uit. Alleen in
de afdeelingen Assahan en Laboean Batoe is de rijstcultuur
tot eenige ontwikkeling gekomen. Ten gevolge van de verwoestingen, door wilde varkens en veldmuizen aan het
gewas aangebragt, viel evenwel in beide afdeelingen de
oogst van 1878 slecht uit.
In den handel, die hier uitsluitend met Singapore en
Pinang gedreven wordt', beerechte veel vertier, dank zij
het drukke verkeer met genoemde plaatsen, dat zoowel
door de stoomschepen der Nederlandsen Indische Stoomvaartmaatschappij als door stoombooten onder Engelsche
vlajr onderhouden wordt.
Van bekeeringen tot den Islam wordt in dit gewest
weinig vernomen. De Battaksche bevolking der bergstreken ,
onder welke propoganda zoude zijn te maken, is te zeer
gehecht aan hare zeden en gewoonten om dio zouder een
sterken prikkel te verlaten.
§ 10.

Riouw

cu onderhoorbjhcdcii.

Voor de Chinezen die in den Lingga-Riouw-archipel
schier het hoofdbestanddeel der bevolking uitmaken, was
het afgeloopen jaar weder niet voordeelig, duar de oorzaken ,
die in 1877 tot den gedrukten toestand van den handel en
de landbouwnijverheid in dit gewest bijdroegen, in 1878
bleven voortduren, namelijk lage prijzen van de voornaamste uitvoerproducten, duurte van rijst (welk voedingsmiddel van elders moet worden verkregen), en een uiterst
lage koers van den Mexicaanschen dollar (hier de gebruikelijke rekeningsmunt). Gelukkig wierpen d e g a m b i e r - e n
pepertuinen ditmaal ruime opbrengsten af en werd tegen
') De onderneming van de hceren GKOB en XSHEK in het district
Senembah, waar eene met atap gevulde schuur (ter waarde van
p. m. f 2000) in brand werd gestoken. De dader was een koelie,
met wien de ondernemers een werkcontract op aanneming hadden
gesloten, doch van wien het later bleek dat h[j zich tegelijk ook
jegens u d e n ondernemers verbonden had, met wier voorschot h(j
zich uit de voeten had gemaakt. Over deze ontdekking nu wreekte
hij zich door brand te stichten.
:
) De ondernemingen Tjinta Kadja en Tandjong Djati, op welke
de Chiuesche koelies in verzet kwamen. Op laatstgenoemde onderneming waren de ongeregeldheden ontstaan naar aanleiding van het
gerucht dat de ondernemers hunne betalingen zouden staken. De
komst van den controleur was echter voldoende om de gemoederen
tot bedaren te brengen. Op Tjinta Kadja evenwel sloegen, b(j aankomst der politie, de oproerigen op de vlugt. Een GOtal werden
echter spoedig in Deli gevat. Hun verzet moet in verband hebben
gestaan met de in-hechtenis-neming van den hoofdtandil, die ongeoorloofde handelingen had bedreven. Onder de koelies op Tjinta
Kadia waren er velen die van andere ondernemingen waren weggeloopen, hetgeen den administrateur schijnt bekend te zijn geweest.
Deze is kort daarop zeil' uitgeweken.

3) Voor nadere bijzonderheden aangaande de particuliere landbonwuijverheid in dit gewest, zoomede omtrent de Europesche tinontginning te Batoe Gadja, in Boven-Siak, zie men hoofdstuk O.
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(„•t eind desjaarsde rijst goedkooper. In de minder gunstige
omstandigheden, waarin liet nijvere deel der bevolking
verkeerde, heeft de Indische Begering m e n voldoende
reilen gevonden om de residentie Kiouw, die in 1878 om
administratieve redenen uitgesloten was van de toepassingder verordening waarbij de vreemde oosterlingen in de
buitenbezittingen aan de bedrijfsbelasting werden onderworpen, ook nog gedurende 1879 in een exceptioneelen
toestand te laten, vooral omdat bij deze belasting de aanslag
zich geheel naar den nctueelen graad van welvaart regelt ').
Ernstige moeijelijkheden heeft de belasting , — tot welker
Invoering bij ordonnancie van 4 December 1878 (Indisch
• Staatsblad vr. 319) besloten werd, — niet ontmoet, maar
geheel rustig is het na de al^etneene bekendwording van
den maatregel toch niet gebleven. Het reeds dadelijk hier
en daar van de belastingschuldigen vernomen gemor sloeg
in Februarij j l . op het nabij de hoofdplaats gelegen eiland
Sengarang, en kort daarna op de hoofdplaats zelf en het
digtbij gelegen eiland Mars (waar de onderkoning van
Hiouw verblijf houdt), tot kleine ongeregeldheden over,
doordien de mindere volksklassen (de zoogenaamde koeliestand), door kwaadwilligen verkeerd ingelicht omtrent het
bedrag der belasting, de bandelaren en winkeliers wilden
dwingen hunne winkels gesloten te houden. Door doelmatige
tosecoenkomst der Chineaohe hoofden, gesteund door politie*
en militaire m a g t , werden de ongeregeldheden spoedig
zonder geweld onderdrukt, en konden reeds na weinige
dagen de zaken haren gewonen loop nemen. Latere berigten
gewagen van geen nieuwe rustverstoringen , doch wel van
een vrij aanzienlijk verloop van koelies naar Singapore,
en van plannen onder zekere Chinesche partij aldaar om
een aanslag tegen de hoofdplaats van Hiouw te ondernemen.
Op ontvangen inlichtingen van do Siugapoersche politie
waren van militaire zijde te Riouw de vereischte maatregelen genomen.
Omtrent de inheemsche bevolking van den archipel van
Lingga-Kiouw : ) behelzen de ontvangen berigten niets
bijzonders 3 ). Naar de ondei hooiïge eilandengroepen in de
Chinesche zee, de zoogenaamde Poeloe Toedjoe, het laatst
in 1876 van gouvernementswege bezocht (verg. het verslag
van 1877 blz. 20), werd in November 1878 (met het oorlogschip Tlhior) eene reis gedaan door den controleur
van Tandjong Pinang, vergezeld van des sultans jongeren
broeder niet een talrijk gevolg. Behalve het vertoouen deivlag had deze reis voornamelijk ten doel den sultan, die
zulks wenschte, de gelegenheid te geven om ook zijnerzijds den staat van zaken op de bedoelde afgelegen eilanden
te doen opnemen en tevens regelingen te doen treffen om
ze met Lingga en Riouw in een meer geregeld verkeer te
brengen. W a t in dien zin is verrigt, is hier te lande nog
niet vernomen.
In het aan Lingga onderhoorige, maar ouder eigen bestuur staande landschap Indragiri, op den vasten wal van
Bumatra, trachtte de van ouds bekende woelgeest OXGKOE
BUKTOEII, een jongere broeder van den vorigen soetan ,
geholpen door eenige andere ongunstig bekend staande
vorstelijke aanverwanten , zich tegen het bestuur van den
in 1877 opgetreden soetan te verzetten en hier en daar
met geweld ten eigen bate van de bevolking belasting te
heffen. Op aandrang van den resident zond de sultan van
Lingga in Maart 1878 eene commissie naar Indragiri <mi
de zaak te onderzoeken en de beschuldigden ter verent*
woording te roepen. De commissie kweet zich van hare
taak en wees als hoofdschuldigen, nevens ONGKOE BOBTOKB
(inmiddels

overleden),

nog

aan

SAID

OE.MHOET en

SlJS

') Echter zjjn de vreemde oosterlingen in de residentie Kiouw
nog vrijgelaten van de andere nieuwe belasting, de ook op Europeanen toepasselijke personeele belasting. (Gelijke uitzondering is
gemaakt voor de beide residentien van Borneo.)

BEOAB, beiden neven van den nieuwen soetan, zoomede
RADJA RAKIT,

een tongeren broeder van den rail ja moeda

(onderkoning) van Indragiri; doch deze personen «reigerden
gevolg te geven aan de oproeping naar Lingga. De laak
bleef gedurende eenige maanden dopende, totdat in
Augustus van onzen consul-generaal te Singapore berigt
werd ontvangen dat eenige Chinezen van die plaats in
Indragiri in slavernij werden gehouden, en dat SAID
OE.MHOET deze lieden met geweld wilde dwingen de Mobammedaansche leer aan te nemen. Tevens werd bekend dat
diezelfde booswicht drie Chinezen, eveneens van Singapore
afkomstig, ongeveer twee jaren geleden, bad doen verinoorden en zich van hunne bezittingen had meester gemaakt. Thans was er voor ons bestuur dubbele reden om
niet langer te dulden dat de stappen , van de zijde van
Lingga in Indragiri gedaan, buiten gevolg bleven. I l ' t
gouvernementsstoomschip TeUgrasf werd ter beschikking
gesteld van den adsistent-resident van Lingga, die zich
daarmede naar Indragiri moest begeven om de grieven
tegen SAID OE.MHOET C. S. nader ter toet.se te brengen, de

schuldigen te vatten, of, indien daartoe de middelen ontbraken, den soetan , uit naam van den resident, voor
hunne uitlevering verantwoordelijk te stellen. Het toeval
heeft gewild dat de drie Indragirische grooten , op wie
men de hand wenschte te leggen , benevens nog een hunner
medepligtigen, zekere radja TOGA, zien juist aan demon*
ding van de Indragiri-iivier te Poeloe Palas bevonden,
toen de adsistent-resident aldaar aankwam. Zij waren in
het gevolg van den soetan en van den radja moeda, die
door den sultan van Lingga , met goedkeuring van den
resident, waren opgeroepen om over den staat van zaken
in Indragiri te worden geraadpleegd, en gereed stonden
derwaarts te vertrekken. Door het beleid van den inland*
schen zendeling van Riouw, die aan den adsistent-resident
was toegevoegd, werd SAID OE.MHOET, de hoofdschuldige,

reeds dadelijk aan boord van het stoomschip in verzekerde
bewaring^ genomen. De drie anderen, wier schuld nog
nader diende te worden onderzocht, werden mede naar
Lingga overgebragt, maar bleven voorloopig onder de
hoede der beide vorsten. Op Lingga werd de zaak voor de
groote » balei" van den sultan g e b r a g t , welke regtbank
bij afzonderlijke vonnissen den hoofdschuldige veroordeelde
tot 20 jaren baniiissement naar Lingga , twee zijner medebeklaagden tot dieselfde straf voor 10 en den vierde voor
3 jaren.
Op den g a n g van zaken in Indragiri kan de ver\vijdering dezer slechte elementen niet anders dan gunstig
werken, en de geleidelijke bevordering van betere toestanden in het landschap is thans ook eenigermate gewaarborgd door de plaatsing" van een controleur in Indragiri
(Indisch Staatsblad 1878 n°. 330), die tot t;.ak beeft deu
soetan als raads- en leidsman ter zijde te staan 4 j . Luidens
de reeds van dien ambtenaar ontvangen berigten heeft
zijne vestiging ter hoofdplaats Bingat, inzonderheid bij
handelaren en landbouwers, een gunstigen indruk gemaakt.
Al dadelijk waren verscheidene lieden uit de bovenlanden
hem komen verwelkomen en raadplegen. O k deden zich
verschijnselen voor, die grond gaven voor de verwachting
dat Chinesche handelaren ziel) weder, even als voorheen,
te Ringat of elders aan de Indrag-iri-rivier zouden komen
nederzetten, daartoe aangespoord door dr zekerheid thans
tegen knevelarij en willekeur bescherming te zulkn vinden.
In den aanvang" dezes jaars moet zich langs de geheele
Indragiri-rivier, als gevolg van het mislukken van den
vorigen rijstoogst, groote schaarschheid van levensmiddelen
hebben doen gevoelen. Tot leniging van den nood hebben
zoowel de soetan ;an Indragiri als du sultan van Lingga
bijgedragen.

Omtrent de aan Indragiri grenzende landschappen Mannen

en Reteh, mede onder het gezag van Lingga-Bkmw, zijn
geene bijzonderheden vernomen. In Mandah schijnt zich
;
) Volgens eene van oudsher bestaande schikking regeert de
een gemagtigde op te houden van de twee Europesche
sultan in den Lingga-archipel, tenvyi in den Kiouw-arehipel (en
kooplieden uit Singapore, met wie indertijd door den onover de landschappen Mandah en Reteh op den vasten wal van
derkoning
van Riouw (verg. het verslag van 1873 blz. 19)
Sumatia) het bestuur wordt gevoerd door den onderkoning van
Riouw. Tusschen beide bestuurders bestaat echter zelden eene
goede verstandhouding, en zoolang beiden nevens elkander geplaatst
*) Reeds vroeger heeft het Gouvernement in Indragiri eene
zijn, zal, naar de meening van den resident, wel nimmer eene
vestiging gehad, maar deze werd in IMS opgeheven, i Verg. de nota
duurzame toenadering verkregen worden.
van toelichting behoorende bjj het aan de Staten-d;"'-raal mede3
) In Maart jl. is in het sultansgebied (ter hoofdplaats Dai op gedeelde suppletoir contract met Indragiri van 6 .September 1877;
zitting 1878—1879 — ? 1 — n». 13.)
Lingga) de eerste inlandsche (openbare) school geopend.
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een contract is gesloten voor den opkoop van sago uit
Mandah.
§ 11.

Banka.

De staat van zaken in dit gewest gaf in het afgeloopen
jaar over 't algemeen reden tot tevredenheid. Alleen de
gezondheidstoestand was minder gunstig dan in 1877,
ten gevolge van het heerschen van koortsen, terwijl in
enkele districten gedurende eenigen tijd ook de pokziekte
voorkwam. De oogst slaagde over 't geheel beter dan in
1877. Verstoring der openbare orde vond nergens plaats,
en de staat vnn veiligheid liet weinig te wenschen over.
Op Mohanimedaansch godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor. Onder de Chinesche mijnwerkers gaan er
nu en dan tot de door Roomsch-katholieke geestelijken
gestichte Christengemeenten over.
§ 12.

Billiton.

Ook nopens dit gewest luiden de mededeelingen niet
ongunstig. De handel was vrij levendig, en de landbouw,
die hier op betrekkelijk kleine schaal beoefend wordt, gaf
goede uitkomsten. Over den jegens het bestuur heersebenden
geest viel over het algemeen niet te klagen. Evenmin
over de veiligheid. De gezondsheidstoestand, aanvankelijk
ongunstig, was gedurende de tweede helft des jaars bevredigend te noemen.
§ 13.

Westerafdeeling van Borueo.

zins ontstemd, omdat hij gaarne zijn oudsten (IJIJ eene Dajaksche vrouw verwekten) zoon als opvolger had zien aangewezen, maar de Regering hiertegen bezwaar had gemaakt. De waarnemende pangeran van Landak (in 1874
als zoodanig opgetreden voor den duur der minderjarigheid van den erfelijken opvolger) zag zich een tijd lang
in zijn bestuur bemoeijelijkt door personen behoorende tot
de vorstenfamilie; de reden lag vooral hierin dat hij er
naar streefde huune aanmatigingen tegenover handelaren
en minderen te keer te gaan. Toen hij zich krachtig deed
gelden, verminderde echter de tegenwerking van lieverlede.
In vergelijking met vroeger gaf de panembahan van
Mampawa, wiens lastig karakter dikwerf oorzaak was van
kleine moeijelijkheden mot het bestuur, in hetafgeloopen
jaar weinig stof tot klagen. De stemming der overige
vorsten , onder anderen van de sultans van Pontianak en
Sambas, was naar wensch. De panembahan van Soekadana
kwam te overlijden, en die van Salimbouw deed afstand
van zijne waardigheid wegens vergevorderden leeftijd.
Beiden werden opgevolgd door hun oudste wettige zonen.
Ofschoon de vorsten van Salimbouw tot dusver bij hunne
optreding den titel van pangeran verkregen, schonk de
Regering ditmaal aan den nieuwen bestuurder al dadelijk
den hoogeren titel van panembahan, door zijn vader eerst
in 1876 verkregen op grond van persoonlijke verdiensten.
De verheffing was gegrond op de overweging dat Salimbouw bestemd scheen een overwegenden invloed uit te
oefenen op de andere staatjes langs de Boven-Kapoeas.
De Moliammedaansche propaganda plant zich in deze
residentie steeds voort, doch zouder aanstoot te geven of
onrust te veroorzaken. Ter hoofdplaats Pontianak kwam
evenwel in Maart van het afgeloopen jaar een bejaard
Arabier uit Singapore, zekere SALEH SAWANI , die spoedig
een roep van heiligheid en grooten toeloop verkreeg, vooral
ook omdat de vorstelijke familie hem veel eer bewees.
Hoezeer de man niets kwaads predikte, bragt zijne aanwezigheid, om de aangeduide redenen, toch zulk eene
opgewondenheid te weeg, dat het bestuur het raadzaam
achtte hem te doen weten dat een te lang gerekt verblijf
niet zou kunnen worden toegestaan. De ijveraar keerde
daaarop in het begin van Julij naar Singapore terug. De
omstandigheid, dat er in 1878 veel meer bedevaartgangers
dan gewoonlijk uit deze residentie vertrokken, werd voornamelijk aan zijn invloed toegeschreven. Onder hen, die
de reis naar Mekka ondernamen, was ook een Dajaksch
hoofd die eenige jaren geleden tot den Islam was overgegaan.
Over het algemeen wierp de rijstoogst in 1878 veel minder
af dan gewoonlijk. Bij het eind van het jaar was de rijst
in de geheele residentie, maar voornamelijk in Sambas en
Landak , scbaarsch en duur. Door liet verleeuen vau rentelooze voorschotten uit 's lands kas aan de vorsten van genoemde rijken, tot den aankoop van rijst ten behoeve hunner
onderhoorigen, werd hierin echter zooveel mogelijk voorzien. Ook in Sanggouw, Sekadouw en Sintang, waar
groote hoeveelheden voedingsmiddelen door overstrooming
te loor waren gegaan, kwam de Regering op gelijke wijze
in den nood te gemoet. De handel was in het afgeloopen
jaar vrij levendig. De uitvoer van boschproducten, waaronder vooral de tengkawangvruchten, die in de bosschen
der Boven-Kapoeas in aanzienlijke hoeveelheden werden
ingeoogst, en de getah, waarvoor te Singapore hooge prijzen
bedongen werden, was zeer groot.

In de afdeeling Sintang, en wel voornamelijk in de
streken aan de Boven-Kapoeas, werd, evenals in het begin
van 1878 (zie vorig verslag blz. 23), ook in den verderen
loop van dat jaar af en toe van vijandelijkheden tusschen de
Dajaksche stammen onderling vernomen, zonder dat het
bestuur er in slaagde die gedurige veeten te doen bijleggen.
In de eerste maanden van 1879 werd het berigt ontvangen
dat de Kantoe- en RamLei- Dajaks weder ernstig bedreigd werden door de Batang-Loepars, onder aanvoering
van zekeren RENTAP, dezelfde die in het voorjaar van
1877 vergiffenis had gevraagd en toen als eerste hoofd
onzer Batang-Loepars was erkend, maar in 1878 wegens
schending van zijne beloften weder als'zoodanig door het
bestuur was afgezet. Sedert Februarij jl. zijn nu op nieuw
eenige troepen, aan de garnizoenen van Pontianak ontleend, in de bedreigde streken geposteerd om zoo mogelijk
de sneltogten te verhoeden en RENTAP of andere aanvoerders
in handen te krijgen.
Onder de Chinezen in dit gewest openbaarde zich hier
en daar eenige ontevredenheid wegens de veranderde belastingregeling, in het afgeloopen jaar onder hen ingevoerd '). In de zelfstandige Chinesche kongsi Lan-fong
(zie het verslag van 1876 blz. 20) ontstond te dezer zake
feitelijk verzet. Door het klemvol optreden van het Europeescli bestuur, gepaard niet eenig militair magtsvertoon, i
werd de beweging in hare geboorte gestuit. Eenige belhamels werden door het hoofd der kongsi gevat en de
aanslag in de belasting ondervond verder geen stoornis.
In andere gedeelten van Mampawa en Landak 2), en
evenzoo in het aangrenzende Montrado, waren sommige
Over den algemeenen gezondheidstoestand viel doorgaans
streken het tooneel van diefstallen en verwondingen;
niet
te klagen.
hier en daar voegden zich opiumsmokkelaars bij de benden.
Van oneenigheid tusschen de verschillende rijken of land§ 14. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
schappen werd weinig vernomen. Een tusschen Meliouw en
Sanggouw gerezen grensgeschil dreigde wel is waar eene
In de onder 's Gouvernements regtstreeksch gezag staande
botsing te veroorzaken, maar het Europeesch bestuur kwam
en
door Europesche ambtenaren bestuurde gedeelten van
tusschenbeide en wist eene minnelijke schikking te bewerken.
In Sintang stond de panembahan met vele zijner rijksgrooten dit gewest bleef ook in het afgeloopen jaar de rust bestenop geen goeden voet. Jegens het Gouvernement was hij eenigs- digd. De veiligheid van personen en goederen liet, de
uitgestrektheid van het gebied en de beperkte bestuursmiddelen in aanmerking genomen, weinig te wenschen over;
i) In plaats van een vast hoofdgeld hebben zj nu bedrijfsbe- het ongestraft blijven van misdrijven wordt gezegd tot de
lasting te betalen , waarin ieder wordt aangeslagen naar de mate zeldzaamheden te behooren. De geschiktheid van het hoogere
zijner gegoedheid. Aan de sedert 1 January 1879 uitgevaardigde (bezoldigd) inlandsch personeel was voldoende; klagten
personeele belasting z\jn de vreemde oosterlingen in dit gewest nog deswege werden ten minste niet vernomen. Over het geniet onderworpen.
halte der (onbezoldigde) kamponghoofden viel niet te roemen;
als collecteurs der belastingen gaven deze niet altijd
3
) De kongsi Lan-fong ligt binnen het gebied van Mampawa, ook
redenen tot tevredenheid.
Landak en Pontianak.

Bylage C.
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De rijstoogst

w a s in liet afgeloopen

j a a r over liet geheel

middelmatig, In enkele streken schraal en in de Doesaoen,,,, Pejakuwden hier en daar zelfs geheid mislukt. 'Je
toestand was evenwel niet zorgwekkend, daar de bevolking,
0 . a. door liet inzamelen van betonproducten en door zich
aan te bieden voor arbeid aan 's lands werken, waartoe
het bestuur de gelegenheid openstelde, over genoegzame
middelen kon beschikken om de ontbrekende rijst aan te
koopen. Door invoer van elders werd in het tekort voorzien. Van algemeene ziekten bleef men verschoond.
Met de toestanden in een deid der verre binnenlanden
van ait gewest is bet bestuur in het afgeloopen jaar nader

bekend geworden (en gevolge van een paar togten, door
den adsistent-resident te Marabahan en den controleur
te Kwala Kapoeas, gedeeltelijk met het gouvernement*
stoomschip Tji/ira/ia,
gedeeltelijk met iulandsche vnartuigen , derwaarts gemaakt langs de Kapieas- en Kalmjan-rivieren, zoowel om te trachten de veeten, die er

bestonden tuaechen de Ot Danoma en andere Dajakscue
stammen aldaar, bij te leggen, als om in 't algemeen aan
die nog zeer onbeschaafde bewonen eenige denkbeelden

in te prenten omtrent eene meer geregelde orde van zaken,
gelijk die reeds eenigerniate verkregen is onder de Dajaks
der benedenlanden. Van den eersten dier togten werd reeds
in 't vorig verslag -(blz. 25) gewag gemaakt. Voor het
tot stand brengen der beoogde verbroedering bleek toen
de gelegenheid niet g u n s t i g , uithoofde de Ot Danoems
van de Kapoeas niet gezind waren naar de Boven-Kajahan te
gaan , en de andere derwaarts opgekomen Kapoeas-hoofden
heimelijk weder vertrokken, toen zij vernamen dat eene
bende uit Boven-Kaliajan op nieuw een moord i n d e BovenKapoeas had bedreven. Ken paar maanden later werden op
eene tweede reis ') de pogingen tot verzoening vernieuwd,
doch tot eene volkomen beslechting der geschillen kwam
het nog niet. Eene belangrijke uitkomst werd echter verkregen door de opvatting van zekeren TOERANG , een alge-

meen gevreesden Ot Danoem, die zich langs de Kapoeas
aan ieder, die eene veete had met bewoners van de Kahajan,
verhuurde om met zijne bende uit snellen to g a a n , en
eigenlijk de voornaamste oorzaak was van de gedurige
herhaling dier moordpartijen , die natuurlijk voortdurend
weerwraak uitlokten. Werkelijk is sedert de neiging tot
verzoening tusschen de hoofden der Boven-Kapoeas en

') Deze reis, in J a n | en Julij 1878 volbragt, bleef beperkt tot
het Ot Danoemsch gebied der Kapoeasstreken met Labehoe Iloeram
aan de soengei Taran als eindpunt. De eerste togt, in Febriianj
en Maart te voren, strekte zich dieper in het land der Ot Damonau
uit, namelijk in het Kapoeas-gebied tot de soengei Sirnt en in het
Kajahan-gebied tot Kangan Kahat. Beide togten gingen met veel
ontberingen en vcrmoeh'enissen gepaard; soms moest dagen achtereen
in uitgeholde boomstammen worden gereisd, terwijl ook — ontbloot
als men was van militaire bedekking (slechts eenige gewapende
pradjoerits vergezelden onze ambtenaren) — het niet te vertrouwen
karakter der bevolking, met welke men in aanraking kwam , zyne
bezwaren opleverde. In enkele der landwaarts in bezochte Ot
Danoemsche kampongs had zich nog nimmer een Europeaan vertoond.
Boven Kangan Kahat tot aan de bronnen van de Kahajan, waar
de Ot Nappoei wonen, trett men geen eigenlijke kampongs meer
aan; wel tijdelijke verblijfplaatsen van lieden die boseliproducten
zoeken zoolang zjj geen overlast krijgen van de zwervende Oio O t ,
die zich in het midden des eilands ophouden, hoofdzakelijk tusschen
den bovenloop der Kahajan-, Kapoeas- en Barito-rivieren aan de
eene, en de rivieren der west- en noordkust van Borneo aan de
andere zijde. Volgens de ontvangen berigten hebben deze Oio Ot
nergens bepaalde vestigingen, maar kiezen zij zich slechts daar
een verblijf, waar genoeg sagoe- en vrnchtboomen te vinden zjjn
om hun een tjjd lang het noodige tot levensonderhoud te verschaften.
Raakt die voorraad uitgeput, dan slaan zij hunne met bladeren
gedekte hutten weder een poos elders op. Met eigenlijken landbouw
laten d e n natuuimenschen zich niet in. Wanneer de Oio Ot zich,
ondanks hunne groote schuwheid, soms in de lagere streken wagen,
geschiedt dit voornamelijk om menschen te rooven, die zjj aan de
Ot Pari en Ot Danoem verkoopen. (Een volwassen man heelt bü
zoodanigen verkoop eene waarde van f 240.) Voor vuurwapenen
hebben de Oio Ot groote vrees; zelf bedienen zjj zich by voorkeur
van een blaasroor met vergiftigde pijltjes.
Volgens de op de hierbedoelde reizen verzamelde gegevens kan
de bevolking, die het stroomgebied der Kapoeas- en Kahajanrivieren en van hare zijtakken bewoont, uitmakende de districten
Kleine en Groote Daiak, genchat worden op respectievelijk 16 000
en 18 000 zielen. Voor de Kapoeas is het getal verdeeld aldus:
Kwala Kapoeas 5000, Mandoemai of Beneden-Kapoeas4000, Middenen Boven-Kapoeas 7000. Voor de Kahajan verkrijgt men deze splitsing:
oevers van de Beneden-, Midden- en Boven-Kahajan 14 500, landwaarts in 1500, en westelijke zijtakken Koengau en Manoehing 2000.
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Boven-Kahajan toegenomen. Achtereenvolgens zijn een
aantal invloedrijke Dajaks uit beide streken naar Kwala
Kapoeas a f g e k o m e n en heli's te Bandjcrmasin g e w e e s t . Zij
beloofden h u n n e k o m s t n a a r K w a l a K a p o e a s voortaan ^ e .
r e g e l d eens in de zes m a a n d e n t e zullen h e r h a l e n en o n d e r
h u n n e o n d e r l i o o r i ^ e n h e t snellen zooveel mogelijk te zullen

tegengaan ')• Worden deze goede ▼oornemena vervuld,
dan zal het ontstaan van geregelde handelsbetrekkingen
d a a r v a n liet n a t u u r l i j k g e v o l g zijn , en m a g m e n v e r w a c h t e n
d a t d e B o v e n - K a p o e a s en B o v e n - K a h a j a n van lieverlede
eene g e l i j k m a t i g e o n t w i k k e l i n g z u l l e n t e g e m o e t g a a n a l s

in de Doeasoenlanden wordi aangetroffen, waar men tot
diep in het binnenland Maleische nederzettingen ontmoet,
die den schakel vormen tusschen de Dajaks en de handelaren uit de benedenlanden. De beschavende invloed dier
nederzettingen heeft zich langs de Baritoen hare, zijtakken
reeds duidelijk doen gevoelen. Uit denaard der zaak toch
hebben deze kolonisten (ir zelf het grootste belang bij , dat
aan het koppensnellen een einde komt. Is het hun niet
mogelijk dit kwaad geheel te doen ophouden, zij weten
het binnen tamelijk enge grenzen te beperken. Door zich
met de Dajaksche bevolking te vermengen, vinden zij
gelegenheid om velen van die verderfelijke gewoonte terug
te brengen.
De aanrakingen , in 1877 van bestuurswege met de 1 andschappen in de Boven-Dnessoen, meer bepaald met Siang
en Moeroeng, aangeknoopt (verg. vorig verslag iilz. 24),
beloven eene nuttige uitwerking. De als eerste hoofd dier
beide

landschappen erkende

Dajak TOMOXGGOXG BATANG

heeft zijne verblijfplaats gekozen aan de soengei Soekei
(ruim een d a g roeijens boven Moeara Laoeng), en is getrouw gebleven aan de belofte om onder zijne lieden het
koppensnellen te verbieden. Ook de onderhoorigen van
petnbekel ABOE TA.PI, het in 1877 erk, nde hoofd der Ma-

leijers van Siang en Moeroeng , vestigen zich meer en meer
aan de Barito, hetgeen de ontwikkeling van den handel
met de benedenlanden in de baud zal werken. Van de
lagere Doessoenlanden wordt gezegd dat deze reeds een
veel welvarender aanzien hebben gekregen sedert de bevolkiug er gehoor heeft gegeven aan de raadgevingen des
bestuurs om zich in grootere aan de rivier gelegen kampongs te vereenigen.
Op de Katingan-rivier, en wel tot Tewang Diajoe (verder liet de waterstand zulks niet toe) werd in Maartjl.de
vlag vertoond doorliet gouvernemems-stoomschip Ternale.
Deze reis, die gezegd wordt insgelijks te hebben bijgedragen tot versterking van ons gezag in die verwijderde
streken, werd volbragt door den controleur van Sampit,
vergezeld van een klein detachement militairen : ').
De in dit gewest, toegelaten Christenzendelingen zijn gevestigd in de lagere streken aan de Kapoeas en Kahajan
en in het Bekompaische landschap Siliong *). Omtrent
hun arbeid wordt berigt dat zij nog altijd bekeerlingen
maken onder de Dajaks, (inch inliet algemeen niet op veel
succes kunnen bogen. De leer van den profeet breidt zich
bij de Dajaks voortdurend u i t , vooral 'oij hen die bekend
staan ouder den naam van Boekits, en enkele gedeelten
der afdeelingen Martapoera en Amoenthai bewonen.
Omtrent de aan inlandsche hoofden ter besturing gegeven gouvernenieuts-landschappen , de zoogenaamde Ta-

s
) Het hoofdgeld dat de Dajaks der hierbedoelde streken nu en
dan afdragen, niet zoozeer als belasting dan wel als blijk van
erkenning van ons gezag, heeft over 1878 meer opgebragt dan ooit
te voren. 1'er hoofd is het hoogste bedrag over één jaar f 0,75 en
verder f 0,50, f 0,25 en f 0,10. Door de Dajaks van BenedcnKapoeas en Beneden-Kahajan wordt meer betaald; voor dezen is
het bedrag in 1878 verhoogd vau f 0,75 en f 1 (naar gelang van
gegoedheid) tot f 1 en f 2. Voor de streek die tusschen de boveaen de benedenlanden in gelegen is, waar f 0,75 betaald werd, is
nu de aanslag op f 1 gebragt.

') In 1878 werd de troepenmagt in dit gewest ingekrompen,
af welke gelegenheid de bezetting te Sampit geheel werd opgeheven.
«J Over de toelating in dit landschap (waar 2 zendelingen werkzaam zjjn) zie inen het verslag van 1877, blz. 127. De vijf overige
zendelingen zijn gevestigd als volgt: 1 te Bandjermaain, 2 te Kwala
Kapoeas, 1 te Mandoemai (Ueneden-Kapoeas) en 1 te l'araliingin
of 1'angko (Beneden-Kahajan).
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nah Doem boe (verg. het verslag van 1874 blz. 74) ')
zijn geen bijzonderheden gemeld. Over de wijze waarop
deze hoofden zich van hunne taak kweten, viel doorgaans
niet te klagen , gelet op de geringe middelen welke h u n
ten dienste stau ï.
De verhouding van het bestuur tot de inlandsche vorsten,
aan wie krachtens de met hen bestaande contracten het
zelfbestuur is gelaten, liet in aigemeenen zin weinig te
wenschen ov.^r.
Met vier hunner werden nieuwe contracten gesloten:
in Mei en Junij 1878 met üoenoeng Taboer, Doeloengan
en Sambalioeng ter oostkust, en in October daaraanvolgende met Kottawaringin aan de zuidkust. Ofschoon het
bestuur met Kottawaringin tot dusver over ' t algemeen
een minder druk verkeer had onderhouden dan met de
.staatjes langt de oostkust, was de ontvangst er toch alleszins naar wensch. Alles wat de resident van het huidschap te zien kreeg, gaf den indruk dat er welvaart heerschte,
en vormde eene treffende tegenstelling met hetgeen vele
der Doeginesche nederzettingen aan de oostkust te aansohouwen geven. Over de grenzen van het landschap Djelei
(vergelijk de verslagen van 1876 en 1877) is Kottawaringin het met zijn nabuur Matan (Westerafdeeling van Borneo) n o g niet eens kunnen worden.
De sedert eenigen tijd aan liet besvind zijnde sultans van
Goenoeng Taboer en Boeloengan werden alsnog door
den resident in hunne waardigheid bevestigd. ï u s s c h e n
Goenoeng Taboer en Sambalioeng , welke beide landschappen denzelfden uitweg naar zee hebben , openbaart zich,
naarmate de handel en de stoomvaart zich er meer outwikkelen, een zekere naijver, vooral van de zijde van
Goenoeng Taboer. Het bestuur tracht van zijn kant alles
te vermijden w a t dien naijver zou kunnen prikkelen , maar
dit belet niet d a t tusschen de beide vorsten telkens oneenigheden rijzen, die in het afgeloopen najaar van dien
aard werden dat men van weerszijden versterkingen oprigtte,
waaruit men elkander beschoot. Spoedig kwam echter de
adsistent-resident van Koetei ter plaatse , en deze vertrok
eerst weder nadat de gemoederen bedaard en de versterkingen geslecht waren. Sedert is van geen nieuwe vijandelijkheden gehoord. In Sambalioeng scheen onzekerheid
te bestaan nopens het goed regt van Koetei op de landstreek Menoebar. De sultan liet zich echter overtuigen dat
die streek niet tot zijn gebied behoorde en beloofde te
zullen waken d a t er voortaan in zijn naam geen heffingen
meer geschiedden. Een soortgelijk geschil tusschen Koetei en
Pasir kon niet worden uitgemaakt dan door eene opneming
van den loop der grensrivier tusschen beide rijken. Het
blijkt niet of die w e g reeds is ingeslagen. De vorstin van
Pegatan had moeite haar gezag behoorlijk te doen gelden
in Koesan. Herhaaldelijk bad zij in dit afgelegen deel van
haar gebied onwillige hoofden moeten ontslaan. Tegen
eene navolging door Pegatan van maatregelen tegen de
slavernij en het pandelingschap, als door de sultans van
Koetei en Pasir in den laatsten tijd waren uitgevaardigd
verg. het verslag van 1877 blz. 7G/77), schenen zich
vooralsnog bezwaren te verzetten.

is nu een tijdelijk maritiem station gevestigd op het
eilandje Tarakan nabij de St. Luciabaai, van waar uit de
wateren van Boeloengan en Sesojap worden bekruist. De
scheepsinagt in het station Zuider- en Oosterafdeeling van
Dorneo is, in verband hiermede, tijdelijk met een derden
oorlogsbodem versterkt. In een der zijtakken van de Boeloengan-rivier moeten niettemin in December j l . zoogenaamde Dadjaoe's Kobang (roovers bij gelegenheid) weder
een handelsvaartuig geplunderd en het grootste gedeelte
der bemanning vermoord hebben.
§ 15. Celebes en onderhooriyheden.
De politieke toestand van dit gewest was gedurende het
afgeloopen jaar over 't algemeen zeer g u n s t i g , zoowel binnen als buiten 'sGouvemementsregtstreeksch gebied. De
spanning, die gedurende het verzet van KRAEXG BONTO
BONTO vooral in de Noorderdistricten bestond, i s , sedert
diens onderwerping, geheel geweken, KRAENG BONTO
DOXTO zelf, zoowel als zijne vroegere medestanders, leven
thans als rustige burgers en toonen de hun door het Gouvernement betoonde genade op prijs te stellen. Een paar
dezer l a a t s t e n , BASO KALOEKOE en

DAENG PATENGA , de

eerste een zoon en de andere een gewezen helper van
KRAENG BONTO BONTO, bewezen openlijk de zijde van het

bestuur te kiezen, toen eene toevallige omstandigheid de
oude partijen als ' t ware weder tegenover elkander bragt.
Een tweegevecht namelijk, tusschen aanzienlijke inlanders
te I.edjang (regentschap Pangkadjene) voorgevallen over
eene geldschuld, had voor beiden een doodelijken afloop,
hetgeen de wraak hunner volgelingen uitlokte. Een der
verslagenen was een broeder van DAENG PATENGA en een

neef van BASO KALOEKOE , terwijl het toeval wilde dat de
andere de zoon was van een der voornaamste bondgenooten
van het Gouvernement in den strijd tegen KRAENG BONTO
BONTO. Verschillende volgelingen van beide partijen begonnen zich gewapend tegenover elkander te stellen , en
ligtelijk konden nieuwe verwikkelingen ontstaan. BASO
KALOEKOE en DAENG PATENGA , daartoe door het bestuur

aangemaand, beijverden zich met goed gevolg om de gewapenden te doen uiteengaan , terwijl het ook grootendeels
aan hun toedoen te danken was dat de rust en orde in het
regentschap Pangkadjene niet verder verstoord werden.
KRAENG BONTO BONTO zelf had zich geheel buiten de zaak
gehouden.

W a t in 't vorig verslag is gezegd omtrent de weinig
gouvernementeele opvatting, welke hier de inlandsche hoofden nog veelal van hunne taak hebben, en omtrent de
slechte terugwerking daarvan op de algemeene veiligheid,
geldt ook voor het tegenwoordige. Ais een gunstig verschijnsel viel echter op te merken dat in de aangrenzende
vorstenrijken aan de uitlevering van gevlugte misdadigers
in <\en laatsten tijd beter de hand gehouden werd dan
vroeger.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevredigend. .Minder gunstig was het afgeloopen jaar voor den
landbouw, zoowel door het mislukken van den padi-oogst
Over 't algemeen hadden de verschillende landen langs
in vele streken , als ten gevolge van groote sterfte onder het
de oostkust in liet afgeloopen jaar met schaarschheid
ploegvee. Die ongunstige omstandigheden werkten natuurvan rijst te kampen.
lijkerwijze ook verslappend op den kleinhandel, waarin een
Wegens de nabijheid vau den Solok-archipel staan vooral
groot deel der bevolking gewoon is een vrij voldoend
de wateren van Borneo's oostkust bloot aan bezoeken van
levensbestaan te vinden.
zeeroovers. Het bekruisen van straat Makasser, waartoe
Van uitbreiding van het Mohammedanisme onderde nog
men zich, in verband met de beschikbare scheepsinagt,
heidensche Alfoeren in Midden-Celebes wordt weinig verveelal moest bepalen, is gebleken tot bestrijding van dat nomen. Ook is niet waar te nemen dat de hadji's op de
kwaad niet voldoende te zijn. Althans in 1877 en 10 het bevolking een bijzonderen invloed uitoefenen.
voorjaar van 1878 (verg. vorig verslag blz. 25) werd langs
De verhouding van ons bestuur tot de verschillende vorBorneo's oost- en zuidkust weder meer van zeeroovers gestenrijken liet weinig te wenschen over, en meermalen werd
hoord dan in den laatsten tijd het geval was geweest. De
door vorsten of hoofden, wanneer zij onderling geschillen
Regering besloot daarom gedurende het saizoen 1878/7'J
hadden, de scheidsregterlijke tusschenkomst van onze amb(October—Junij) voorzorgen te nemen aan de uiterste grens
onzer bezittingen •). Sedert de laatste maanden van 1878 tenaren ingeroepen , terwijl de ter zake gevallen beslissingen veelal behoorlijk werden nagekomen. Als regel gold
echter dat die tusschenkomst slechts dan werd verleend,
wanneer gegronde vrees bestond dat de geschillen tot
i) Ten onregte is daar onder de landschappen der liierbedoelde
bloedige botsingen zouden leiden. Dergelijke gevolgen
kategorie ook genoemd het leenrjjk Pegatan, waartoe sedert 1861
ook Koesan behoort.
3) De juiste ligging van de landpunt, Batoe Tinagat gehceten,
die aan zee de grens vormt tusschen de aan Boeloengan onderhoorige
Tidoengsche landen en Solok, is in het afgeloopen jaar door het

oorlogschip Sahk nader verkend. Volgens de toen gedane waarnemingen ligt deze landpunt op 4" 21' noorderbreedte en 117" 53'
oosterlengte.
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werden bij voorbeeld in liet afgeloopen jaar door het bestuur afgewend in Balangnipa (een der Mandhar-staatjes)
en Towaöli (een der landschappen aan de bogt van Kajeli).
In Balangnipa herleefde weder de partijschap tegen den
reeds eenmaal verjaagden, maar later herkozen vorst MANAWAIU (verg. het verslag van 1873 blz. 22). Reeds was
de vorst te Makasser geweest om zich te verantwoorden ,
en een paar malen een gouvernements-vertegenwoordiger
naar Balangnipa gezonden om te trachten de ontevredenen
te overtuigen dat aan regtmatige grieven zou worden te
gemoet gekomen , maar de spanning tusschen de partijen
in dat landschap werd zóó groot, dat de vorst zijne hoofdplaats verliet en naar het vasalstaatje Tjampalagiang
uitweek. De gouverneur g i n g uu persoonlijk naar Balangnipa, deed MANAWAHI naar de hoofdplaats van zijn land
terugkeeren, en bewerkte dat al de onregtmatig ontslagen
hadatleden, met 'svorsten toestemming, in hun ambt hersteld en verschillende andere grieven uit den weg geruimd
werden. Dit geschiedde in het laatst van November 1878.
Sedert zijn geen nieuwe klagteu verromen.
In Towaëli was het de vorstin die de tusschenkomst
van het Europeesch gezag Inriep, omdat een ander lid
der vorstelijke familie in verzet was gekomen tegen haar
zoon en vermoedelijken opvolger, die feitelijk reeds de
zaken bestuurde. De in verzet gekomen p r i n s , een neef
der vorstin, werd gesteund door een klein aantal ontevredenen uit Towaëli zelf en door eene bende kwaadwilligen van elders bijeenverzameld. De komst van den
adsistent-resident ter beschikking had ten gevolge dat de
bende, die reeds met feitelijkheden begonnen w a s , uiteenging en zonder veel moeite de rust hersteld werd.
In het Wadjosche statenverbond dreigt sedert eenige
maanden eene botsing tusschen de verschillende magten
te ontstaan, welke het Gouvernement evenwel, zonder
zijn onzijdig standpunt uit het oog te verliezen, nog
tracht te voorkomen, te meer omdat ook de vorst
van Sidenreng, broeder van den hoofdvorst van Wadjo,
en de bestuurders van eenige Sidenrengsche en andere
bondstaatjes (Adja Tapparang en Masenreng Boeloe) daarin
schijnen betrokken te zullen worden. Zoowel in Wadjo
zelf als in Sidenreng is het Kuropeesch bestuur sedert
eenigen tijd in verzoenenden geest werkzaam . en ofschoon
de onzerzijds betoonde belangstelling wordt op prijs gesteld ' ) , schijnen de zaken reeds een zoodanigen loop te
hebben genomen, dat de kansen op eene vredelievende
verellening gering zijn en men slechts wacht op het geschikte saizoen om tegen elkander op te trekken. De beweging beoogt uitbreiding van den Wadjoscben invloeden
is in de eerste plaats gerigt tegen den hoofdvorst, wiens
regtstreeksch gebied Paniana reeds aan gewelddadigheden
heeft blootgestaan. De vorst van Sidenreng heeft, te zauien
niet zijn beleedigdeu broeder, te dier zake eene groote
schadevergoeding in geld geëiseht, voor welker voldoening

') Zoowel in Sidenreng als in Wadjo werd de afgevaardigde
gouverncments-ainbtenaar (de kommies bjj het inlandsch bureau te
Makasser) met onderscheiding bejegend.
Volgens de door hem ingewonnen berigten zouden, wanneer het tot een strijd kwam,
Sidenreng en de hootdvorst van Wadjo met hunne bondgenooten
vermoedelijk omstreeks 4f>00 .geweerdragenden op de been kunnen
brengen, en de Wadjosehe tegenpartji omstreekseh 3500. Aan beide
zijden zou welligt in 't geheel over 200 a 300 (Engelsche) aehterlaadgeweren kunnen worden beschikt, doch het overig gedeelte
der strudmagt zou vermoedelijk slechts van vuursteen-geweren zjjn
te voorzien. Sidenreng was in de laatste maanden erg door veeziekten geteisterd; men schatte dat de veestapel dientengevolge
met i/s verminderd was. Ook de volksgezondheid liel i:i den laatsten
tüd te wenschen over door het heerschen van koortsen en huikziekte. Op z(jne terugreis van I'aré Pare (de voornaamste Sidenrengsche havenplaats) naar Batoe Poetih bragt onze afgevaardigde
ook een bezoek bij den aangewezen opvolger van den vorst van
Sidenreng, die zich in de golf van Siuo te Boeloe Boeloe ophield. Diens
vrouw voerde tijdelijk het bewind te Pare P a r e , maar de gang
der bestuurszaken liet daar veel te wenschen over. De aangestelde
hoofden hadden er hun ontslag genomen ten gevolge van de willekeurige handelingen der over hen gestelden, zoodat de kleine man
niet meer wist waaraan hij zich te houden had.
Onder de Wadjosche plaatsen, waar de gouvernements-afgevaardigde
vertoefde, waren er o. a. twee: Seengkang en Lagoesi, die in de
laatste jaren zeer ontvolkt moeten zjjn geraakt door verhuizing,
mede een gevolg van de willekeur der grooten ; het getal huizen
op genoemde plaatsen, vroeger wel 1000 en 500, was er thans
gedaald tot op 500 en 200.
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eenige bemiddelaars , waaronder A.BOB I'.ui.u.i van Wadjo ")
en ÜATOI 1'ATIHO van Soppcng , in den aanvang dezes
jaars te Sidenreng uitstel zijn komen vragen , welk uitstel
verleend is geworden. Aanvankelijk bestond er vrees dat
ook Boni in de verwikkelingen zou worden meilegësleept,
omdat de Wadjosche heersclizuchtigen een ijverigen aanhanger vonden in den oom en pleegvader der leenvorstin
van Boni, den gewezen rijksbestierder A.BOBNO AMAI.I,
over wien o. a. gehandeld werd in tiet verslag van 187(1
blz. 23. Door zijn overlijden in Februarij jl. schijnt echter
dit gevaar zoo goed als afgewend , daar de wettige raadslieden der vorstin , bij wie zij zich nu waarschijnlijk naauwer zal aansluiten , tegen Wadjoschen invloed ten zeerste
zijn g e k a n t , en vele Boniren , die vroeger op de hand van
AKOKNG AMAI.I w a r e n , hunne minderheid zijn gaan inzien
en zich wederom bij den tegenwoordigen rijksbestierder
hebben gevoegd. In .Maart jl. is de adsistent-resident ter
beschikking in Boni geweest om de ïnagthebbeiiden aldaar , voor zooveel noo l i g , aan te bevelen aan geene aanbiedingen van Wadjosche zijde het oor te leenen en zich
ook niet met de onderlinge veeten en kuiperijen der Wadjorezeu in te laten 3 ).
Met Tanette bleef onze verhouding voortdurend vriendschappelijk en vertrouwelijk: evenzoo met Goa. In Laik a n g (Toratea-landen) scheen, sedert het bestuur de vorstin
teregtgewezen had (zie vorig verslag blz. 20), de bevolking minder aan kwellingen blootgesteld te zijn dan vroeger.
Althans werden in veel mindere mate dan in 1877 klagten
deswege vernomen. Omtrent de rijken Loewoe (waar in
Maart jl. de vorst is overleden), Boeton en Laiwoei werden
in het najaar van 1878, tijdens een bezoek van den adsistent-resident ter beschikking, over 't algemeen gunstige
berigten verkregen. Op Soembawa zou in den loop van out
jaar met den tot meerderjarigheid gekomen vorst van Bima
een nieuw contract gesloten worden. De vorst van Tontoli
vroeg en verkreeg verlof om zich voor een paar jaren ter
bedevaart naar Mekka te begeven en gedurende zijne afwezigheid het bewind over te laten aan den kapitein-laut
en de leden van den hadat.
§ 10.

Mtnaio.

In die gedeelten van dit gewest , waar ambtenaren gevestigd zijn, liet de geest van de verschillende bcstanddeelen der bevolking jegens liet bestuur niets te wenschen
over. De gezondheidstoestand was gedurende bet afgeloopen j a a r , even als in 1877, minder gunstig. Vooral in
het begin des jaars werd de bevolking op vele plaatsen
door koortsen en buikziekte geteisterd.
In eenige districten van de Minahassa mislukte liet riistgewas ten gevolge van langdurige droogte, terwijl bijna
overal de tabaks aanplantingen veel te lijden hadden van
insekten, inzonderheid sprinkhanen. Daarentegen was de
oogst van koffij on djagong zeer overvloedig. IndeGorontalosche landschappen begon hel jaar 1878, wat de uitkomsten van den landbouw betreft, onder zorg-wekkende
omstandigheden, doeli de ingevallen regens brugten ev'ue
wending ten goede, en gedurende den verleren loop van
het jaar was de toestand met bitrekking tot de beschikbare voedingsmiddelen alleszins bevredigend.
:
) Deze , zelf een der Wadjosche vorsten , wenschte zich onzijdig
te souden. De bcwcgingspartij in Wadjo had AUOK 1'ADALI reeds
als hoofdvorst uitgeroepen, maar deze wilde de waardigheid niet
aannemen, tenzij de regerende hoofdvorst, die zich buiten Wadjo
ophield sa hem als plaatsvervanger had aangesteld, vrijwillig zijn
ontslag nnni.
3
) Omtrent den algemeenen toestand van lioni luidden ile bij de
reis van den voornoemden afgevaardigde verkregen berigten tamelijk
bevredigend. De djagong-opbrengst kon gunstig heeten. en ofschoon
de padi-oogst voor het nieerendeel minder voordeclig was uitgevallen ,
was dit voedingsmiddel toch niet buitengewoon hoog fcs prijs, daar
veel aanvoer kwam uit Dopeng (Wadjo). Ter voorkoming van
schaarschheid van levensniiddolen had de leenvorstin den uitvoer van
rjjst uit Boni voorloopig verboden. De volksgezondheid liet te
wenschen over, maar de veeziekte was grootendcels geweken. In
sommige streken was de grootste helft der karbouwen bezweken.
Een lioniseh gezantschap, dat in April 1*78 te .Makasser kwam,
stelde het bestuur met een gewigtig besluit der vorstin in kennis.
Dit betrof de afschaffing van alle mouopolicu in het rijk, ten gevolge
waarvan nu — zoo als werd medegedeeld — de kleine man en ieder
ander in Boni vrijelijk zijne producten kon verkoopen waar kf verkoos.
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het raadzaam geacht om de betrokken radja's te doen
waarschuwen tegen de nadeelen, voor hen en hunne onder*
boorigen verbonden aan transactien als de bovenbedoelde.
Aangaande de Gorontaloscho landschappen valt, na het
hierboven reeds gezegde omtrent den bevredigenden staat
Nopens de tot Menado benoorende landschappen lange van zaken met betrekking tot de voedingsmiddelen, nog
aan te teekenen dat de radja van eigenlijk Gorontalo in
de nöordkuft van Celebes zijn geeiie berigten van bijzonder
Maart 1H78 kwam te overlijden. Bij gebreke van een o p belang verkregen. In Bolang Itain is door verdeeldheid
onder de rijksgrooten de plaata van den in 1876 afgezet 1 en volger wordt bet bestuur over het rijkje thans voorloopig
waargenomen door den djoegoegoe of rijksbestierder. Ook
radja nog onvervnld. De radja van Hwool, die in 187(5
in de overige Gorontalosche landscliappen schijnt nog altijd
door toedoen van bet Europeesch bestuur in zijne rekten
(verg. het verslag van 1875 blz. 23) de waardigheid van
op de landstreek Kentanan werd hersteld (zie het verslag
radja onvervuld te zijn gebleven.
van 1877 blz. 20), ondervond aldaar geen inoeijelijkheden
meer. Zoowel in Bwool als in Kaidipang viel den resident,
De verder tot de al'deeling Gorontalo gerekend wordende
bij een in bet voorjaar van 1878 gebragt bezoek, eene
landschappen, westelijk en zuidelijk in de golf van Tomini
vriendschappelijke bejegening te beurt.
gelegen (verg. het verslag van 1873 blz. 92), zoomede de
Togian-eilanden, laatstelijk bedoeld in het verslag van
Van de Sangi-eilanden kwamen in Junij 1878 twee
1805 blz. 2 0 , werden in den aanvang van 1878 door een
radja's te Menado om den resident een officieel bezoek te
controleur bezocht met bet gouvernementsstoomschip Anjer.
brengen (de radja van Manganitoe op Groot-Sangi en die
van Siauw). Volgens hun zeggen was het op de SangiVan de vele tot het bedoelde kustgebied beboorende
eilanden en op üe onderhoorige Talautgroep r u s t i g , doch
landschappen zijn er slechts twee, welker verhouding tot
in den laatsten tijd zeer ongezond door aanhoudende koortsen.
het Gouvernement bij contract geregeld is, namelijk Moeton
Van bestuurswege werden geneesmiddelen gezonden. In
en onderboorigheden, dat in 1875 aanzoek deed om onder
het landschap Taroena op Groot-Sangi werd m bet afgeregtstreeksch gouvernementsgezag te worden gesteld (verg.
loopen jaar een nieuwe radja gekozen in de plaats van
de verslagen van 1870 en 1877, beide blz. 25), e u l ' n r i g i ,
den reeds in 1875 overleden bestuurder. Op Salibaboe,
dat in 1857 eene tuchtiging onderging (verg. het verslag
een der ïalaut-eilanden onder gezag van Taboekan, hebvan dat j a a r , blz. 48), en waar in 1863, bij gelegenheid
ben zich, nu zes jaren geleden, twee Europesche onderder bevestiging van den toen opgetreden radja, het benemers niet een paar geëmploijeerden gevestigd en zonder
staande contract met het Gouvernement door eene nieuwe
vergunning van eeuige autoriteit klapper- en koffij-aanovereenkomst werd vervangen. In beide landschappen wordt
plantingen aangelegd. Al spoedig kwamen toen bij de
echter de band dier contracten niet zeer sterk gevoeld,
Regering klagten in over onbehoorlijke tooneelen die door
waartoe veel bijdraagt dat over het algemeen de inheeinsche
hun toedoen op bet eiland hadden plaats gegrepen, ten
hoofden, vooral in de Moetonsche landschappen, door hunne
gevolge waarvan zij genoodzaakt werden Salibaboe te
afpersingen en knevelarijen de bevolking van zich hebben
verlaten. Ken geregtelijk onderzoek werd ingesteld, doch
vervreemd, zoodat deze zich op onderscheidene plaatsen
de gepleegde handelingen bleken niet binnen het btreik
geheel laat beheerschen door de onder haar gevestigde
der strafwet te vallen. De beide ondernemers, waarvan
Mandharezen, die den vorst van Mandhar (gouvernement van
er inmiddels één met goedvinden des bestuurs voorloopig
Celebes) als hun opperheer erkennen. Dewijl bovendien de
naar Salibaboe was t e r u g g e g a a n , vroegen nu zoodanige
inbeemsche hoofden veelal ongeschikt en door opium ontzevergunning als zij zouden behoeven om definitief hunne
nuwd zijn, terwijl de Mandharezen op een hoogeren trap
zaken op de Talaut-eilanden te mogen voortzetten. Daar
van beschaving staan en door hun handel met Gorontalo tot
de aanvragen door geboorte ingezetenen van Nederhet vermogende deel der bewoners bebooren, kost het dezen
landsch Indie waren, was hunne vestiging in streken
vreemdelingen weinig moeite hun invloed.staande te houden.
als de Sangi- en Talaut-eilanden, waar de radja's het
Slechts daar waar de hoofden (olongia's) verwant zijn aan
regt van zelfbestuur bezitten, slechts aan zoodanige beden radja of diens djoegoegoe, zooals te Tinombo en Ampiperkiug gebonden als de bijzondere aldaar geldende bebaboe, wordt het Moetonsch gezag erkend, maar het
palingen medebragten. Met het oog op de voorwaarden ,
meerendeel der olongia's is het wettig bestuur afgevallen.
krachtens welke bedoelde radja's zelfbestuur uitoefenen ,
Om de verloren magt eenig-szins te herkrijgen, schijnen de
gaf de Indische Regering, bij eene beschikking van Sepradja en djoegoegoe er op uit om bij den dood van een
tember 1878, aan de twee belanghebbenden te kennen , dat
olongia, wanneer zij geen kans zien een familielid aan
het hun vrijstond zich in eenige haven van Taboekan op
het bewind te brengen, de betrekking onvervuld te laten,
te houden zoolang zij er de rust en orde niet verstoorden , —
wat reeds het geval was in het landschap Sidowa , dat sedert
dat zij, om zich in het binnenland te vestigen en aldaar
lang geen olongia meer heeft. Voor de zedelijke en stoffelijke
gronden te verkrijgen, de vergunning van den radja b e belangen der bevolking kan van de tegenwoordige toestanhoefden, die deze echter niet zou mogen verleenen zonder
den in Moeton niets goeds worden verwacht. De bevolking
vooraf verkregen toestemming van bet Kuropeesch bestuur,—
der strandnegorijen onder Moeton is vermengd met Boeginemaar d a t , uit aanmerking van het voorgevallene, zoozen, Kajeliërs en Mandharezen. Deze drijven handel en
danige toestemming niet zou kunnen worden verleend.
brengen de producten des lande naar naburige handelsHet onderzoek, door eene in 1877 n i a r de Talaut-eilanden
plaatsen, als: Bomboelan, Gorontalo, Parigi enz. IIitgeafgevaardigde commissie namens den resident van Menado
voerd worden: padi, vooral van Kasimbar, miloe (mais),
ingesteld nopens de eigendomsregten die de ondernemers
koffij en tabak , hoofdzakelijk van Tinombo, zout en arengbeweerden op gronden in Salibaboe reeds verkregen te
suiker van Tomini, wijders dammar en rotting, terwijl van
hebben (verg. het verslag van 1877 blz. 25), bevestigde
Gorontalo worden ingevoerd katoenen goederen en van Dongdat beweren niet; integendeel verklaarden de hoofden geene
gala (Kajeli) veel opium, waarvan het verbruik algemeen
gronden te hebben verhuurd of verkocht noch op eenigerlei
verbreid is en zelfs aan.de kinderen van jongs af wordt aanwijze te hebben afgestaan, terwijl de klapper- en kolfijgeleerd. Onder de Boeginezen zijn er ook die zich onledig
boomen, die werden aangetroffen op een ontgonnen terrein
houden met het bewerken van g o u d , dat het meest in
nabij de plaats waar de eerst teruggekeerde ondernemer
Tomini gevonden wordt. De inheemsche bevolking wijdt
verblijf hield, in geheel verwaarloosden staat verkeerden;
zich voornamelijk aan het verbouwen van miloe
en
blijkbaar was die aanplant verlaten en in elk geval kon
rijst. De aan den radja en den djoegoegoe op te brengen
er van eene eigenlijk gezegde onderneming geen sprake
belasting (hassil tanah) bedraagt volgeus den adat 5 bossen
zijn. Het bleek overigens dat de bedoelde persoon zich met
padi van ieder veld waarop minder dan 20 bossen zaaipadi
niets anders onledig hield dan met het zoogenaamd leenen
geplant i s , maar het is niet onwaarschijnlijk dat meer
van voedingsmiddelen aan hoofden en bevolking op de
geheven wordt. Overigens rust op de bevolking de verpligmeest bezwarende voorwaarden, en dat zijn medgezel (die,
ting om voor de hoofden te werken. Door het verkeer met
zonder eene beschikking op zijn bij de Regering aanhangig
de onder hen gevestigde vreemdelingen hebben de Moetonverzoekschrift te hebben afgewacht, mede reeds op Salinezen den Islam aangenomen, maar zij belijden dien godsbaboe was teruggekeerd ,) zich niet ver van de woonplaats
dienst slechts in naam en houden zich nog aan vele heides eerstgenoemden ophield, naar het scheen zonder een
deusche gebruiken. De invloed van Arabieren is niet groot.
bepaald bedrijf uit te oefenen. De Indische Regering heeft
Deze komen enkel om handel te drijven en blijven gewoonlijk
liet Christendom wint ten gevolge van de prediking
der I'rotestantsche zendelingen in de Minnhnssa steeds
veld. Ook het aantal belijders der Kooinsch-kath.dieke leer
nam weder toe. Omtrent Moliamniedaansclie propaganda
in de Minahassa wordt weinig vernomen.
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slechts kort op daMifde plaats. Het houden van hanenbevechten , ofschoon door het contract verboden, is nog zeer
in 'zwang,en de hoofden, die aandeel helilien in de weldingschappen, moedigen dit aan. Tot tegenging van slavernij of pandelingschnp schijnen de hoofden niets uit te
rigten. De olongia van Tomini verhaalde zelfs dat soms de
djoegoegoe, als er niet genoeg hassil tanah werd npgehrngt,
aan de olongia's als boete oplegde om mannen te leveren ,
die dan als slaaf moeten werken of aan handelaren van
Mand har en Donggala worden verkocht Zeerooverij was
in den laatsten tijd niet voorgekomen. Strandroof scheen
wel eens bedreven te worden. Den radja van Moeton, een
reeds bejaard man, dezelfde nog met wien het bestaande
contract van 1850 gesloten was, trof de controleur niet ter
hoofdplaats Moeton, maar te Tinombo nan. Hij kwam
behoorlijk aan boord zijne opwachting maken, en toen hij
later ineeuemetde plaatselijke hoofden aan wal gehouden
vergadering over de slechte naleving van het contract werd
onderhouden, beklaagde hij zich over den djoegoegoe, omdat deze met de Mandharezen heulde, en beloofde hij den
resident een schrijven te zullen doen toekomen wanneer
bij op zijne hoofdplaats zou zijn teruggekeerd. De controleur vond tevens gelegenheid eene tusschen de bewoners
van Tinombo ontstane verdeeldheid te doen ophouden. De
gesloten vrede werd door partijen met een eed bekrachtigd.
In het landschap Tomini, dat het Moetonsch gezag niet
meer erkent, werd de controleur door den olongia ontvangen, die uitvoerige inlichtingen gaf omtrent de verhouding van Moeton tot de verschillende rijkjes. De overige
leden van het Tominisch bestuur, bestaande uit een kapitein-laut, een djoegoegoe en een marsaoleh, waren bij de
zamenkomst niet aanwezig, daar zij op te verren afstand
woonden. De huizen in Tomini liggen namelijk zeer verspreid en de meeste worden in 't gebergte gevonden.
Even als in Moeton was ook in Parigi tijdens het
bezoek des controleurs de radja tijdelijk van de hoofdplaats
afwezig, üe ontvangst was hier echter meer in den vorm
dan te Moeton. Terwijl daar alleen de djoegoegoe, maar
geen der andere rijksgrooten, 'sGouvemements vertegenwoordiger opwachtte, verwelkom''en de Parigische hoofden
den controleur met saluutschoten en geleidden hem naar
eene tot vergaderzaal ingerigte pendoppo in de versterkte
kampong Lodji. Alle inlanders waren gewapend. Toch
waren vele gezinnen bij aankomst van het stoomschip
naar het binnenland geviugt, omdat zij vreesden vooreene
herhaling van de tuchtiging in 1857. Slet de vergaderden
werden de uit het contract voortvloeiende verpligtingen
besproken, aan welker naleving, inzonderheid wat betreft
bet tegengaan van liet pandelingschap, zij herinnerd \verden, terwijl voor den mangaoe (radja), die tijdelijk naar
Palos afwezig was, een brief werd achtergelaten, tevens
de uitnoodiging behelzende om den resident daarop een
antwoord te doen toekomen. In den toestand van Parigi,
zooals die bij vorige bezoeken bevonden was. scheen weinig
verandering te zijn gekomen. Even als de inheemsche bevolking van Moeton, belijden de Parigiërs het Mohammedanisme slechts in naam. De onder hen gevestigde vreemdelingen (Boeginezen en inlanders van Palos) drijven handel
vooral in was, padi en dammar, welke artikelen zij naar
üorontalo uitvoeren. Sommigen hunner hebben koffijtuinen
aangelegd nabij de kampong Pelawa. Arabieren komen
weinig in Parigi. De inheemsche bevolking vindt haar
hoofdbestaan in den rijstbouw; zij is verpligt de sawabs
van de hoofden te bewerken en aan den mangaoe als belasting op te brengen 5 bossen padi per huisgezin. De
aanwezige sagobosschen leveren een waarborg tegeu gebrek
aan voedingsmiddelen. Volgens de verklaringen der hoofden
leefde Parigi met bet nieerendeel zijner naburen, zoowel
met Palos als met Moeton en Todjo, in vrede. Door den
Alfoerschen stam Sigi uit de bergstreken van het verder
gelegene Posso was echter, eenige maanden geleden, de
Parigische kampong Doelagoe in de asch gelegd , bij welke
gelegenheid een groot aantal koppen waren gesneld en
26 personen geroofd. De aanleiding tot deze daad, welke
den radja in de noodzakelijkheid had gebragt om zich
naar Palos te begeven, wendden de hoofden voor niet te
kennen. Naar hetgeen de controleur later buiten Parigi
vernam , moet het voorgevallene eene wraakneming zijn
geweest over het bedriegelijk achterhouden door Parigi
van eene aldaar bewaarde gemeenschappelijke poesaka,
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

bestaande
sstaande m een gouden voorwerp van vrij groote waarde.
Van Parigi, waar het bezoek zich slechts tot ééne plaats
bepaalde, (een voorgenomen togt in het binnenland moest
wegens den slechten toestand der wegen opgegeven worden ,) stoomde de Anjn dadelijk naar Posso, daar het
tusschengelegen Saoessoe geen geschikte ankerplaats aanbood. Te Posso kon de controleur zich zonder veel moeite
in aanraking stellen met den kabasenja, die niet ver van
het strand in de benting Tabongan of Lomboegian verblijf
hield. Uit de niet dit hoofd gevoerde gesprekken viel af
te leiden dat de aangelegenheden van de verschillende A1foersche stammen aan de Posso-rivier, door regeringloosheid
regtsverkrachting en onderlinge twisten , veel te wenschen'
overlaten. De oorlogzuchtigsten onder de bewoners dier
streken zijn de stammen Sigi, Tanappe, Bejoa , Tobade ,
Lindoe, Paibatoe en Koelaboe. Zij moeten veel overlast
veroorzaken aan den vreedzamen stam Tolage. Deze eigenlij ke orang Posso hebben hunne verschillende ver uiteenliggende kampongs, elk onder een eigen kabasenja,
aan de heneden-oevers der Posso-rivier in eene zeer vruchtbare streek , waar de rijst en de miloe voortreffelijk slagen,
hetgeen hen vaak ook blootstelt aan afpersingen van de
zijde van Parigi. Zoo moet de radja van Parigi zich niet
ontzien om, wanneer de oogst in dit gedeelte van het
Posso-gebied gunstig uitvalt, van de kabasenja's belasting
te vorderen en , wanneer niet genoeg wordt opgebragt,
hen te beboeten met het leveren van menschen die dan
verkocht worden aan handelaren van Palos en Donggala.
De reeds genoemde kabasenja van Tabongan, aan de
hoofden van Tolage verwant, verhaalde den controleur
dat, weinige maanden geleden, ook een zijner kampongs
(Papako) door roofzieke Alfoeren was verwoest, en dat een
nieuwe aanval van de zijde der Sigiërs en hunner bondgenooten te wachten stond, omdat de stam Tolage den
radja van Sigi niet als opperheer wilde erkennen. Omtrent
de getalsterkte zijner onderhoorigen, die de kampongs
Tabongan, Pindas , Marade en Pantawasse bewonen , verklaarde het hoofd van Tabongan geen opgaaf te kunnen
doen. Het Mohammedanisme heeft in de Posso-streken nog
geen wortel geschoten. Arabieren komen er weinig of niet.
De handelaren , die er zich heen begeven , zijn Boeginezen
en inlanders van Todjo, Tojjian en Gorontalo, die kains,
sago enz. inruilen tegen rijst, miloe, suiker, zout, was,
rotting , amber enz. In de hoogere streken worden handelsgoederen geruild tegen wapenen die daar vervaardigd worden. Als ruilmiddel doen in Posso nog dienst, even als
ook in Moetoa en Parigi, koperen duiten (doewit ajam)
ter grootte van een dubbeltje. Van zeerooverij had men in
den laatsten tijd niets gehoord.
In Todjo, dat nu in het reisplan aan de beurt lag,
schenen, op het gerucht dat een gouvernements-auibtenaar
in de kampong zou komen , alle weerbare mannen te zijn
opgeroepen. Blijkbaar koesterde men eenig wantrouwen,
hetgeen echter, zoo als later duidelijk werd, meer voortsproot uit vrees, door de herinnering aan hetgeen in 1857
te Parigi gebeurd was, dan uit kwade gezindheid. De
poenggawa, die wegens ongesteldheid van den radja dezen
verving, beweerde —echter ten onregte (verg. o. a. het
verslag van 1860 blz. 17) — dat Todjo nog tot Boni behoorde, ofschoon hij erkende dat sedert jaren door dit
rijk geen hassil meer was geëischt. De controleur bragt
den poenggawa zijne misvatting ten deze onder het oog
en stelde hem tevens gerust omtrent de bedoelingen van
het Gouvernement. De kuststrook tusschen Posso en
Tandjong A.pi, welk laatste punt als grens tusschen het
gebied (op Celebes) van de residentien Menadoc en Terrmte
is aangenomen, kan verdeeld worden in: l . Tararadja
met Matoengi, bewoond door Alfoeren die hunne tuinen
hebbeu in het gebergte; 2°. Todjo zelf, waar de zetel is
van het bestuur; en 3°. Wanbana met de strandkampongs
Tongko, Tjempo. Katoe, Malobo, Bougko en andere.
Onderscheidene dezer kampongs zijn nederzettingen van
Boeginezen, die zich met de Alfoeren hebben vermengd
en over deze zekere heerschappij uitoefenen. Hetgeen
verder omtrent de bedoelde landen vernomen werd, komt
in hoofdzaak op het volgende neder. De radja en de
poenggawa zijn de voornaamste magthehbenden in Todjo.
Bij het overlijden van eerstgenoemde wordt zijn opvolger
door de familieleden gekozen. zonder dat de bevolking
daarin eenige stem heeft. De tot Todjo behooreuue nego-
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rijen , ilie in het gebergte zijn gelegen, kiezen ook hun
hoofd of orang toewa en geven daarvan kennis aan Todjo.
Hassil behoeft de bevolking niet op te brengen. Deeenige
dienst(!ii, die de hoofden van haar trekken, zijn de werkzaamheden in de tuinen. De bevolking van eigenlijk Todjo
houdt zich hoofdzakelijk bezig niet het verbouwen van
miloe en het inzamelen van dammar en was. Haar veeetapel bestaat grootendeels uit schapen en geiten; karbouwen en paarden zijn schaarsch. De oostelijke negorijen ,
die tot Bongko worden gerekend, waar een hoofd als
kapitein is aangesteld, brengen kakao, kofflj en tabak
voort. De opkoopers daarvan, en ook van de dammar en
w a s , zijn meest Hoeginezen en Gorontalezen, die op hunne
beurt de bewoners van kains voorzien. Rijst, rotting en
lansen worden ingevoerd van Posso. De doewit ajam is
de eenige gangbare m u n t . Het Mohammedanisme drong
ook in dit gedeelte der baai nog niet door; Arabieren
(van Palos) komen er slechts ten handel maar niet om
zich te vestigen. Slavernij is in de Todjosche landen in
zwang en wordt in sommige gevallen toegepast op hen
die zich aan diefstal schuldig maken. Moord wordt met
den dood gestraft. Van zee- en strandroof hadden de bewoners weinig last, maar wel nu en dan van sneltogten.
die de Alfoeren van Sigi en Loewoe ondernamen.
Het Todjosche gezag wordt ook op de Togian-eilanden
erkend, waar de controleur ten slotte een bezoek bragt
en in de hoofdkampong ontvangen werd door den kapitein
der Boeginezen en door den djoegoegoe, welke laatste,
wegens het overlijden van de vrouw die laatstelijk de
waardigheid van pembasse of radja bekleedde, als hoofd der
inheemsche bevolking optrad. De boeginezen oefenen bier
groeten invloed uit en hebben zich vermengd met den
Alfoerschen stam Bebongko. Ook enkele. Wadjorezen hebben
zich te Toginn gevestigd. De meeste eilanden onder Togian
zijn nog onbewoond, van tijd tot tijd gaai; lieden derwaarts
om aardvruchten te zoeken of sago in te zamelen, maar
vrees voor aanranding door zeeroovers houdt van eene vest i g i n g terug. Eene nederzetting van een tiental inlanders
op bet eiland Doelapoenggo werd reeds spoedig opgebroken.
Als hassil beeft de inheemsche bevolking aan den pembasse
en den djoegoegoe op te brengen 4 bossen padi, zoomeüe
40 en 20' miloevruchten per gezin. In den laatsten tijd
moeten, naar gezegd w o r d t , padi en miloe op grootere
schaal verbouwd worden dan vroeger. De eigenlijke Alfoeren
leggen zich echter meer toe op de leelt van allerlei groenten,
die zij met eene soort van mosselen eten. AVas, tripang,
eenige k a k a o , schildpad, huiden en sago zijn de uitvoerartikelen voor den handel op Menado, Gorontalo, Kema
en de naburige rijkjes aan de Tomini-bogt. Kains, rijst en
vooral opium worden ingevoerd, veelal van Palos en Donggala (door Arabieren) en van Gorontalo (door inlanders en
Chinezen). De inheemsche bevolking belijdt geen eigenlijken
godsdienst, maar voor zoover zij zicii vermengd heeft met
de Boeginezen, heet zij den Islam te zijn toegedaan. De
Boeginezen te Togian bezitten slaven. Onder de inheemsche
bewoners komt echter de slavernij niet voor. Gevallen van
zeerooverij, waarvan Tobellorezen doorgaans de daders zijn,
behooren op de Togian-eilanden niet tot de zeldzaamkeden.

§ 17.

Amboina.

Behoudens eenige door inlandsche ingezetenen ter hoofdplaats gepleegde ongeregeldheden, die echter geen verdere
gevolgen hadden, bleef in het afgeloopen jaar zoowel op
de Ambon^che als op de Banda-eilanden de ru»t bewaard.
De gezondheidstoestand gedurende 1878 kon gunstig
genoemd worden. Daarentegen bleef de handel, even als
in 1877, overal zeer g e d r u k t . De eigenaren der specerijperken op de Banda-eilanden leden inzonderheid gevoelige
verliezen, zoowel wegens den geringen afzet van hunne
specerijen in Europa en de lage prijzen die zij daarvoor
konden bedingen, als ten gevolge van het gedeeltelijk
mislukken van den oogst, veroorzaakt door de in 1877 geheerscht hebbende felle droogte.
Viel over de veiligheid van personen en goederen op de
Ambousche eilanden over het algemeen niet te k l a g e n ,
minder goed was het daarmede gesteld op de Bandaeilanden , waar zich onder de arbeiuers in de perken (lieden
van elders aangeworven en veelal niet van het beste ge-
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halte) verscheidene gevallen van moord en zware verwondingen voordeden.
Met uitzondering van de Zuidooster-eilanden, waar nu
en dan eenige overgangen tot den Islam plaats vinden,
breidt het Mohammedanisme zich hier niet merkbaar uit.
Ten behoeve van eenige Protestantsche Christengemeenten
op Amboina, Saparoea en Ceram werden in den loop van
1878, voorloopig bij wijze van proef, toelagen u i t ' s l a n d s
kas beschikbaar gesteld voor de bezoldiging van een zestal
inlanders, geschikt om als godsdienstleeraren werkzaam te
zijn. Te Letti (Zuidwester-eilanden) werd van gouverneiiiciitswege een hulpprediker in dienst gesteld, die in Octobe •
1878 naar zijne standplaats werd overgebragt met het
gouvernementsstoomschip Tayal.
In een paar negorijen van Ceram's zuidwestkust (Kamarian en Roemakai) lokte het streven van een aantal
kwaadgezinden, om zich van alle gezag te ontslaan, verzet
uit tegen het wettig aangesteld eerste hoofd (verg. vorig
verslag blz. 2 8 , noot 3). Na eenige moeite gelukte het
echter in üctober 1878 aan het Europeesch bestuur, gesteund door militair magtsvertoon uit het garnizoen van
Amboina, om de kwaadwilligen tot hun pligt te brengen,
zonder dat eene tuchtiging noodig was, waartoe reeds
inagtiging was verkregen. Werd van het zoogenaamd
goedgezinde deel der bevolking geen zweem van medewerking ondervonden in het aanwijzen of opsporen der
hoofdschuldigen, toen door een paar granaat worpen van
de Tayal den Alfoeren een denkbeeld was gegeven van
hetgeen der negorij te wachten stond, lieten zij hun
lijdelijk verzet varen en beloofden zij de gevlugte aanstokers op te sporen en uit te leveren. De aanhouding van
eenige lieden als gijzelaars bevorderde de nakoming dezer
belofte, en spoedig waren de hoofdschuldigen in handen
van het bestuur te Saparoea, waar zij strafregtelijk vervolgd zijn.
Op Ceram's noordwestkust geraakten een paar bergnegorijen (Boeria en Ralioe Sawelet) met elkander in oorlog,
en daar gevreesd werd dat de onlusten naar de strandnegorijen zouden overslaan, bood het bestuur zijne bemiddeling aan, niet het gevolg dat partijen tijdelijk de wapenen
nederlegden, in afwachting van een door de betrokken
Euronesche gezagnebbers (den controleur van Hila en den
gezaghebber van AVahaai) in te stellen onderzoek, waarbij
getracht zou worden de bestaande veeten uit den weg te
ruimen (September 1878). Eerst in April jl. bestonder voor
eerstgenoemden ambtenaar gelegenheid zich met dit doel
naar Ceram te begeven; omtrent het resultaat van zijne
reis is hier te lande nog geen berigt ontvangen.
lntusschen hebben zich in den aanvang van 1879 weder
nieuwe moeijelijkheden op de zuidwestkust voorgedaan.
Het bestuur ondervond daar wederspannigheid van de zijde
van eenige berg-Alfoeren , die zich sedert eenigen tijd onder
het gebied van Huwalooi (oostzijde der Elpnpoetihbaai)
aan het strand badden nedergezet en aldaar de negorijen
Serihollo en Roemareat hadden gesticht, terwijl het zich
voorts geroepen zag de bevriende en onder onze beschermiug staande (meerendeels Christen-) negorijen Paulohij,
Samasoeroe en Awaija (mede aan gemelde baai gelegen)
te beschermen tegen aanslagen van vijandige meer binnen's lands gelegen negorijen (Sanahoe en andere), door welke
reeds ettelijke moorden op strandbewoners waren bedreven.
Ten einde de bedreigde negorijen tijdelijk eenigen militairen
steuu te kunnen verschaffen, waartoe de aanwezige bezetting (te Amahei) niet talrijk genoeg w a s , zijn in Maart
en April jl. achtereenvolgens twee detachementen elk van
20 bajonetten van Amboina naar Ceram gezonden. Mogten
de ongeregeldheden zich uitbreiden, zoodat zij het karakter
aannamen van verzet tegen of aanranding van het Europeeseh gezag, dan zou eene tuchtiging te pas kunnen
komen en daartoe, ingevolge een gouvernementsbesluit
van Mei j l . , nog over 110 militairen van Amboina met
een paar Coehoorn-niortieren kunnen worden beschikt.
Te Serihollo en Roemareat hebben de zaken reeds eene
gewenschte wending genomen. Ook hier waren moorden
bedreven, ter zake waarvan de hoofden der beide negorijen
naar Amahei ter verantwoording werden geroepen. Zij
weigerden echter om voor den controleur te verschijnen ,
en toen deze, nadat zijn politie-oppasser met geweerschoten
was afgewezen, zich in persoon naar de verdachte negorijen
begaf, vond hij ze geheel verlaten. Om het vertrouwen
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in ons bestuur bij deze berg-Alfoeren niet dadelijk te schokk,.n door dwangmaatregelen, werd de bemiddeling i n g e roepen van een paar rnet liet bestuur bevriende negorijen,
updut de/.o zouden trachten de uuwilligen tot andere gedacliten te brengen, en werden inmiddels voorzorgen genomen o m , bij mislukking dezer pogingen, de niet ons
bevriende negorijen zoo noodig tegen deze of andere bergAlfoeren te beschermen. Vooral aan de krachtdadige hulp
van den orangkaja van Sepa (oostelijk van Amahei) ')
was het te danken dat de weerspapnigen zich lieten over
reden om vergiffenis te vragen en den eed van trouw aan
T
het Gouvernement af t e Leggen. Do controleur begaf zich
'naar de voor de plegtigheid gekozen plaats, waar hij de
bewoners der beide negorijen met nog eenige andere bergAlfoeren vereenigd vond, en hield hun de voorwaarden
voor oogen waarop de gevraagde vergiffenis zou kunnen
worden geschonken. Zij moesten gezamenlijk de beide
negorijen (die zij zelven in brand hadden gestoken) weder
opbouwen, de bevelen van het Gouvernement nakomen ,
ten blijkt! van hunne onderdanigheid voortaan dienstbrieven
tusschen Huwalooi en Elpapoetih overbrengen, en e i n delijk zich van vijandelijkheden tegen andere negorijen
onthouden. Die voorwaarden werden aangenomen en daarop
werd zoowel van de hoofden als van de minderen de eed
afgenomen (Februarij 1879).
Volgens het jaarverslag van den resident deden zich in
de verschillende onderhoorigheden van dit gewest gedurende 1878, voor zooveel bekend, minder gevallen van
koppensnellen voor dan een paar jaren geleden, hetgeen
z. i. waarschijnlijk hieraan te danken i s , dat de verschillende eilandengroepen in 1877 en 1878 meer oan vroeger
door ambtenaren zijn bezocht geworden. Zoo werd in April
en Mei van laatstgenoemd jaar weder eene inspectiereis
gemaakt (met het gouverneuientsstoomsehip Tayal) naar
Ceram (zuidoostelijk gedeelte), de Ceramlaut-, Gorain-en
Matabella-groepen, benevens de Kei- en Aroë-eilanden.
De controleur ter beschikking te Amboina, aan wien deze
inspectie was opgedragen , vond overal waar hij kwam
eene behoorlijke ontvangst. Behoudens eenige pas gestilde
onlusten op den achterwal van Aroö s ) bleek nergens
de rust verstoord te zijn. Hier en daar werden kleine geschillen door den controleur bijgelegd, of nieuw opgetreden
hoofden in hunne waardigheid bevestigd. Dit laatste had
o. a. ook plaats op de digt bij de Kei eilanden gelegen
Taijanda-groep, bestaande uit drie groote en een paar
kleine eilanden, op de kaarten ook wel als Tjanfolokkereilanden aangeduid. De twee voor den bonthandel in het
landschap Kilmoeri (aan de zuidoostkust van Ceram) gevestigde Europeanen (zie vorig verslag bis. 2 8 , noot 4)
klaagden over de toenemende onveiligheid ter plaatse
hunner nederzetting, sedert het verschijnen eener bende
Boetonsche zwervers, die ook het werkvolk der onderneming tot het eischen van loousverhooging of anders

') Ook reeds vroeger had deze regent, even als die van Bessi
(noordkust), zich verdienstelijk gemaakt door te bewerken dat de
berg-Alfoeren, die in 1875 tegen het bestuur in verzet gekomen
doch onderworpen waren, zich aan het strand vestigden. In Mei
1878 werd te dier zake aan eerstbedoelden regent de gouden medaille
voor burgeiljjke verdiensten, aan den anderen de zilveren medaille
geschonken. Daarentegen werd de regent van Karloetoe Warasiwa,
aan de noordkust, wegens hoogst ongepaste gedragingen jegens
den gezaghebber te Wahaai, door de Regering van zjjn post ontzet.
Hetzelfde vond plaats met een regent van de zuidkust, dien van
Teloeti of Wolo, betrokken geweest in een paar moordzaken en
reeds sedert drie jaren te Saparoea aangehouden onder toezigt der
politie, doch wiens schuld, ofschoon voldoende zeker, niet door
regtsgcldige bewijzen kon worden gentaafd. Aan dezen werd echter,
te geljjk met zjjn ontslag, het verder verblijf in deze stuken uutzegd en de hoofdphuits Menado als verblijfplaats aangewezen.
:
) Partijen hadden een wapenstilstand gesloten toen het bekend
werd dat een stoomschip in aantogt was. De voornaamste onruststoker,' een inlander die tegen het negorfjbestuur in opstand was
gekomen, en daarbij gewapenderhand gesteund was geworden door
een paar hoofden van andere negorjjen, werd, even als deze, op
last van den controleur aan boord van het stoomschip gebragt. Hunne
schuld was uit de op Aroê' afgenomen verhooren voldoende gebleken, maar voor eene veroordeeling door den regter zouden getuigen naar Banda moeten worden ontboden , en dit werd uiet wel
mogelijk geacht. Daar het voor het behoud der rust op Aroë ook
niet raadzaam kon zijn de drie onruststokers derwaarts te doen
terugkeeren, zjjn zjj, met toepassing van art. 47 van het Regeringsreglenient, verpligt geworden voortaan te Amboina te verblijven.

tot werkstaking trachtten aan te zetten. Benige dier Boe*
tounezen werden aangehouden , en daar zij weggeloupen
arbeiders van Banda bleken te zijn, medegenomen om
derwaarts te worden teruggebrngt; de overigen hadden ,
bij de verschijning van het stoomschip, zich in tijds uit
de voeten weten te maken. Hij liet aandoen van bobo, de
belangrijke handelsplaats der Aroë-eilanden , w e n weder,
even als bij een vroeger bezoek (zie vorig verslag), de
meeste handelaren afwezig, zoodat de controleur in zijne
poging om eindelijk eens goede gegevena te verkrijgen
omtrent de handelsbeweging aldaar zich op nieuw teleurgesteld zag. Ter reede Uobo vond hij vijftien groote
en tien kleine handelsvaartuitfen ten anker. Op vele der
met de Ta</al aangedane plaatsen liet de gezondheidstoestand te weuschen over, dewijl er koortsen heerscliten.
In den verderen loop van het jaar maakte dezelfde
controleur, op last van de Regering, nogmaals eene der
handelsreizen
mede van het particuliere stoomschip
Jij/erou 3) naar de Zuidooster- 4) en Zuidwester-eilanden ; en
in de maanden October en November volbragt de 'jontroleur
van Hila met de Tayal nog eene zending der .\ aarta. Aangaande die laatste zending was bij de afsluiting van 's residents jaarberigt nog geen rapport uitgebragt, zoo lat daarop
in 't volgend verslag nog voor zooveel noodig' zal zijn
t e r u g te komen. Omtrent de reis met de Ei/erou zijn evenwel in 't geheel geen bijzonderheden te vermelden, dewijl
dienaangaande geene aanteekeningen zijn nagelaten door
den inspecteerenden ambtenaar, die spoedig ziek geworden
en overleden is.
§ 18.

Ttrnatê.

Omtrent den g a n g van zaken in dit gewest luiden de
berigten over het afgeloopen jaar vrij bevredigend. Zoowel
in het Ternataansch als in het Tidoreesch gedeelte van
Halmaheira begint de bevolking, door de bemoeijenis van
het Europeesch bestuur in den laatsten tijd van vele drukkende lasten bevrijd , meer en meer blijken te geven dat
bestuur genegen te zijn. In het district Maba (Tidoreesch
Halmaheira), waar een paar inlandsche bestuurders, die
tijdens den door DANOK BABA HAPSAX bewerkten opstand

waren afgezet, het hoofd weder begonnen op te steken,
en de bevolking, die weigerde hun belasting op te brengen,
met plundering bedreigden . werden die ongeregeldheden
in de geboorte gestuit. Toen namelijk èen paar der wettige
Mnbasehe hoofden eenigen tijd in gijzeling waren gelm:iden, werden de beide onruststokers door de bevolking
gevat en uitgeleverd.
Onderde inlandsche gouvernements-onderdanen ter hoofdplaats Ternate openbaarde zich eenige ontevreden beid. over
de wijze waarop de kampongwachten onder hen verdeeld
werden, sedert de schutterij, ten gevolge van het nieuwe
reglement (Indisch Staatsblad 1875 n M 9 9 ) , van bet wacht
doen was ontheven. De minder gepaste wijze , waarop zij
hunne grieven bij den resident inhragten , had de arrestatie van een paar belhamels ten gevolge. De zaak liep
daarmede af en de geregelde vervulling der wachtbeurten
ondervond dan ook geenerlei stoornis. Het voorgevallene
deed intusschen de behoefte gevoelen aan vaste bepalingen
tot regeling dezer diensten. Hierin is sedert hij politiekeur ') voorzien.
Meer inspanning kostte het de zwerf- en rooftogten
tes-en te <?aan van de Galela- en Tobello-Alfoeren, een ras
») In Mei 1879 is het tweejarig contract, waarbij de I!andarcedery bij w;jze van proef op zich genomen had om niet subsidie
van het Gouvernement acht handelsreizen in het oostelijk gedeelte
van den Nederlandsch-Indischen archipel te volbrengen , geëindigd.
De ondernemers hebben zich ongenegen verklaard het contract te
verlengen. Dezelfde dienst is nu opgedragen aan de Nederlandsch
Indische Stoonivaartmaatschappij.
4
) De blijkens het vorig verslag (blz. 29) op een der Zuidooster-eilanden , namelijk op Timorlaut, ontdekte doorvaart, Egeronstraat gedoopt, werd in Julü 1878 opgenomen door het ourlogstoomschip Sumalm. Maatregelen van veiligheid bleken b(j die opncraing niet noodig. Men vond de bewoners eer vreesachtig dan
oorlogszuchtig.

s) Zie de verordening dd. 1 November 1878 inde Ja-:a$clic Cour.<;
van 18 Maart 1879.
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van zeeschuimers uit Noordelijk IIalmaheira,dat moeijelijk
aan orde en tucht te gewennen is. Hadden de maatregelen,
tijdens en kort na den straks bedoelden opstand genomen,
reeds uitgewerkt dat zij de wateren van Halmaheira en
Batjan voor de uitoefening van hun bedrijf' niet meer
dienstig achtten, in het afgelocmen jaar werd hun ook
veel afbreuk gedaan in den Bangaai- en Soela-archipel,
waar in den laatsten tijd vele dezer Alfoeren zich waren
komen nestelen. Voor hunne opsporing en bestrijding
"werden niet uitsluitend stoomschepen gebezigd , maar bediende men zich met bet beste gevolg van eene m a g t
van inlandsche praauwen, onder bevel van den i n ' t vorig
verslag (blz. 30) reeds genoemden SAID If HI.VMMKD van
Makiau en eenige Ternataansche of Tidoresche officieren.
Zoowel tot het geven van de noodige leiding aan deze
hongi-togten, als om zich te vergewissen nopens de mate
van verstandhouding die er in deze verwijderde streken
welligt met de roovers kon bestaan, hielden de resident
en de hem toegevoegde controleur zich achtereenvolgens
eenigen tijd in het gebied van Bangaai en Soela op. In
Bangaai erkenden zoowel de mindere hoofden (de radja
was te zeer aan opium verslaafd om zicli met iets te bemoeijen) als de Badjosche handelaren op goeden voet
met de roovers te staan. De eersten pleegden veelal de
geroofde menschen van de Alfoeren over te nemen, in de hoop
zich deze lieden met goede winst weder te zien afgekochtdoor
de familiebetrekkingen der geroofd en '). Ook de Badjosche
handelaren hadden belang bij de aanwezigheid der Alfoeren.
Zelf in hunne sterk bemande en meestal in vereeniging
reizende vaartuigen niets van hen te duchten hebbende,
vonden zij bij hen gereeden aftrek voor h u n n e handelswaren , bestaande uit kruid, lood, lijnwaden, enz. die
geruild werden tegen de door de Alfoeren geroofde menschen.
Bovendien bleef h u n , bij de aanwezigheid der Alfoeren,
het monopolie der boschproducten verzekerd, daar de
Bangaaische bevolking, uit vrees voor de roovers, zich
niet in de bosscheu durfde begeven. Ook de salahakan van
Soela, en zelfs de aanvoerder der Ternataansche kruispraauwen aldaar, werden overtuigd met de Alfoeren te
heulen en van dezen geroofde lieden gekocht of ten geschenke ontvangen te hebben. Beiden werden naar den
regter verwezen en in hunne betrekkingen door anderen
vervangen. De mindere hoofden op Soela toonden de beste
gezindheid. Te Bangaai waren hoog loopende geschillen
gerezen tosschen oen oetoessan (vertegenwoordiger van
het Ternataansch bestuur) en den Ternataanschen schrijver.
Beiden beschuldigden elkaar van allerlei kwade praktijken.
De schrijver werd naar Ternate opgezonden en voor de
vervanging van den oetoessan zou naar een geschikt
persoon worden omgezien.
De i d)i-groep werd zoowel door de marine als later door
de
liongi
herhaaldelijk doorkruist, op welke laatste
togten SAID MOHAMMED eveneens eenige Tobello-Alfoeren
bemagtigde, waaronder een beruchten roover, die sedert
geronnen tijd door het bestuur werd gezocht. 2)
De onafgebroken vervolging der roovers, waarin op de
') Naar schatting zouden jaarlijks wel 70 a 80 menschen uit
den Bangaai-arohipel worden geroofd. Daar bovendien nu en dan
lieden van Bangaai naar Ternate verhuisden, had een en ander
reeds een merkbaren invloed op het bevolkingcyt'er. De radja schatte
het zielental in z(jn ifk nog op 5000 en beweerde dat het in zjjnc
jeugd 7000 bedroeg.
, s ) De Obi-eilanden, welke, zoo als bekend (zie het verslag van
1876, blz. '27 noot), als gouvernementsgebied zjjn aan te merken,
waren vroeger goed bevolkt, doch van lieverlede is de bevolking
geheel verloopen. Ook de laatste kampong van Obi-ilajor is reeds
sinds geraimm t(jd naar Batjan verhuisd. Thans komen af en toe
lieden van Batjan om zich tijdelijk op de Obi-groep neder te zetten
voor de vischvangst. Vooral echter maken de Galela- en TobelloAlfoeren van Obi als aanleg- of verzamelplaats gebruik. Alvorens
hunne zwerftogten verder voort te zetten, leggen z[j er gewoonlijk
djagong- of obi-tuincn aan en laten er soms hunne vrouwen en
kinderen achter, om die bij den terugkeer naar Noord-Halmaheira
weder af te halen en dan te gelijk op de Obi-groep den noodigen
voorraad levensmiddelen te kunnen oogsten. In het afgeloopenjaar
is door een Europeschen ingezetene van Teruate het verzoek gedaan
dat het eiland Obi-Major hem inogt worden afgestaan ten behoeve
eener landbouw-onderneming; voorts vroeg hjj concessie tot exploitatie
van de parelschelpbanken by en om Obi. Van andere zijde zijn op
Obi mede gronden aangevraagd voor het beproeven eener aanplanting
van muskaatnoten. Beide verzoeken z(jn nog in behandeling.
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aanzeggingen desbestuursook de Badjosche, Hanggaaische
en Soelasche hoofden niet achterbleven, verspreidde een
heilzamen schrik onder de Alfoersche zwervers. Verscheidene roovers werden gevat of gedood, vele hunner vrouwen
en kinderen vielen den onzen in handen, en in 't geheel
werden 78 geroofde lieden (mannen, vrouwen en kinderen)
bevrijd en naar hunne vroegere woonplaatsen (Bangaai,
Gorontalo, Soela enz.) teruggezonden *). Nadat i n ' t laatst
van 1878 ook zekere MEDOMof MEDOMO, het invloedrijkste
en meest gevreesde hoofd der Galela- en Tobello-Alfoeren,
zich vrijwillig was komen onderwerpen en in het tegengaan
van zee- en strandroof een bondgenoot des bestuurs was geworden , meende de resident de hoop te mogen koesteren dat
binnen kort zou kunnen worden getuigd dat er veiligheid
heerscht in de wateren en langs de kusten der geheele
residentie.
In de verhouding met den sultan van Tidore en de
bestuurscommissie in Ternate viel meer en meer verbetering te bespeuren, blijkbaar o. a. uit de wijze, waarop
zij zich beijverden om de voorgenomen vrijverklaring
der slaven in deze rijken te bespoedigen (zie hierover
nader hoofdstuk F § 8).
Met het bestuur van Batjan, in welk rijk men reeds
sedert Augustus 1878 geen slaven meer kent (zie mede
t. a. p.) *), waren de betrekkingen bijzonder hartelijk 5 ).
De Batjansche bevolking heeft zich steeds in een veel
minder drukkend bestuur mogen verheugen dan de onderdanen der sultans van Ternate en Tidore. Wel is in Batjan,
in verhouding tot de geringe bevolking, het aantal hoofden en mantri's buitensporig groot, maar deze vinden,
even als de zeer talrijke ambteloos levende prinsen, een
bron van wettige inkomsten in de sagobosschen, die hun
door den sultan zijn afgestaan en welker opbrengst meer
dan voldoende is om hen van hun hoofdvoedsel (sago) te
voorzien. Gewoonlijk laten zij de sago door den kleinen
man inzamelen tegen '/s ot soms V5 van den oogst, welk
aandeel ook dezen genoeg tot levensonderhoud oplevert.
Bovendien bezitten de meeste hoofden nog eenige tuinen,
waarin zij, behalve groenten, tegenwoordig ook koffij en
kakao voor den handel planten. Als middel om de bevolking te bevrijden van de steeds tot misbruiken aanleiding
gevende opbrengsten in producten aan de hoofden, en om
tevens meer regelmaat in des sultans administratie te breng e n , heeft de resident eene betere regeling der op Batjan
te heffen belastingen ontworpen, en den sultan in overweging gegeven die regeling met zijne rijksgrooten te
bespreken en — zoo daartegen geen bezwaren mogten
rijzen — onder nadere goedkeuring der Regering in werking
te brengen. Inmiddels heeft de sultan, op verzoek van het
Kuropeesch bestuur, reeds afgeschaft de verpligte levering (tegen lagen prijs) van de op het eiland in vrij groote
hoeveelheid ingezameld wordende dammar (hars), welk
monopolie nu zou vervangen worden door het uitgeven
van licentien voor de inzameling en door het vorderen van
f 2 per ingezamelden pikol.
In de geestelijke verzorging der tot dusver schier geheel
aan zich zelve overgelaten inlandsche Christengemeente op
Batjan is sedert het laatst van 1878 voorzien door de
aanstelling van een Europeschen hulpprediker 6 ).
3
) Onder deze bevrijden behoorden o. a. twee zonen van den
sedert 1874 vermisten kapitein-laut van Tomboekoe (vaste wal van
Celebes), die in dat jaar, in het gevolg van den radja van genoemd
landschap, naar Ternate was gekomen, doch van wien het nu gebleken is dat hü, even als de radja (verg. het vori£ verslag blz. 34),
op de terugreis naar Tomboekoe door Tobello- en Galela-Alfoeren
vermoord is geworden.
*) Ter gelegenheid van de vrijverklaring der slaven zijn niet
alleen aan den sultan (/.ie vorig verslag blz. 34), maar ook aan
een viertal andere waardigheidsbekleeders in Batjan, openlijke
onderscheidingen uitgereikt en wel de gouden medaille van verdiensten aan den djoegoegoe (rijksbestierder) en aan den kapiteinlaut, en de zilveren aan den secretaris en aan den kapitein van het rjjk.
s
) De sultan heeft in het afgeloopen jaar zjjne oudste wettige
dochter uitgehuwelijkt aan een gouvernements-ambtenaar, namelijk
aan het inlandsen hoofd uit Benkoelen, van wiens overplaatsing
naar de residentie Ternate, als ambtenaar ter beschikking, gewag
werd gemaakt in het verslag van 1877 blz. 34.
6
) Deze inlandsche Christenen, bijna uitsluitend inboorlingen van
Batjan, die zich met Chinezen van Ternate vermengd hebben, zijn
reeds van ouds gouvernements-onderdanen. Zü bewonen eene afzonderlijke kampong, Laboeha geheeten, en staan onder een eigen hoofd.
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De prediking vnn hot Christendom onder de nog heidensche Alfoeren op Halmaheira draagt weinig vrucht.
Niettemin zijn de zendelingen hij de bevolking zeer in
aanzien, waartoe veel bijdraagt de geneeskundige h u l p ,
die zij haar zooveel mogelijk verleenen. De Islam daarentegen breidt zich hier langzamerhand uit.
Voor zooveel het bestuur deswege berigten ter oore
kwamen, kon de gezondheidstoestand in de verschillende
deelen van het gewest gedurende 1878 over het algemeen
vrij gunstig heeten; de handel daarentegen was kwijnend ,
ten gevolge van daling in de prijzen der voornaamste
uitvoerartikelen.
In den aanvang van 187Ü is door den controleur
ter beschikking een onderzoek ingesteld nopens de beweerde aanwezigheid van Europeanen op de nagenoeg
niet meer bevolkte en weinig bekende Mapia- of St.
Davids-eilanden benoorden Doreh (Xieuw-Guinea). — In
1859 had de sultan van Tidore, met goedvinden van de
Indische Regering, aan een Europeschen ingezetene der
hoofdplaats Ternate gronden op genoemde eilanden afgestaan ter ontginning voor de klappercultuur. Niet l a n g
daarna was echter die onderneming, althans voorloopig,
opgegeven en sedert was omtrent deze kleine eilandengroep weinig of niets meer te Ternate vernomen dan
hetgeen de Russische natuuronderzoeker
MIKLOUCHO
MAKLAY deswege berigtte. Werkelijk zijn op Mapia, toen
genoemde ambtenaar er zich in Januarij j l . met het
gouvernementsstoomschip Hucik ophield, een paar ondernemers aangetroffen (een Engelschman en een Duitscher),
die zich daar onledig hielden met de inzameling van
copra (gedroogde stukken klappernoot). Zij hadden ieder
een zeker aantal werklieden bij zich, te zamen 61 m a n ,
waaronder 7 Europeanen. Beiden verklaarden zich op genoemde eilanden op te houden met vergunning van het
inlandsch hoofd die er gezag voerde, en zeiden niet te
weten dat zij zich op Nederlandsch Indisch grondgebied
bevonden. Ook het gezagvoerend hoofd zelf, met wien de
controleur eene ontmoeting had, beweerde onkundig te
zijn van zijne onderhoorigheid aan den sultan van Tidore.
De reis naar de Mapia-eilanden is tevens benuttigd g e worden om op de voornaamste eilanden bewesten NieuwGuinea (Gebeh, Waigeoe, Salawatti en Misole) en op een
paar in de Geelvinksbaai (Jobi of Japen en Ron), benevens op eenige kustplaatsen van Nieuw-Guinea zelf, aan
de westzijde der genoemde baai (Doreh, Andai en Mai of
Wandammen), de hoofden te herinneren aan hunne verpligtingen zoowel jegens Tidore als jegens het Gouvernemeut. Op al de bezochte plaatsen werden bevredigende
berigten verkregen omtrent de algemeen heerschende
rust en tevredenheid; rooftogten , met het doel om
slaven te krijgen, schenen weinig of niet meer voor te
komen. Niet overal bleken hoofden en bevolking gelijkelijk
doordrongen van het besef hunner onderhoorigheid aan
Tidore, ofschoon bijv. op J o b i , wanneer eene enkele maal
eene hongivloot des sultans hare reis zoover langs NieuwGuinea's noordkust (tot den 137sten lengtegraad) uitstrekte, het geven van schatting zelden geweigerd werd.
Langs de vaste kust moeten de Tidoresche vloten slechts
zelden tot Wandammen zijn gekomen, en dan nog in
den regel zonder dat het gelukte daar schatting te
krijgen. Zoowel de Wandammers als de bewoners van
het nabij gelegen eilandje Ron worden gezegd meer eerbied
te hebben voor de zoogenaamde schoener-kapiteins,die handel
komen drijven, dan voor het Tidoreesch gezag ] ). Hier
met den titel van sergeant. Volgens eene opgaaf van 1871 telde
deze Christengemeente 258 zielen, waaronder M8 kindereu. Daar
het herderlijk toezigt van den predikant te Ternate, wegens den
verren afstand en de slechte vervoermiddelen voor zeereizen die
dezen ten dienste stonden , slechts kon bestaan in één, hoogstens
twee dienstbezoeken 's jaars, moest de geestelijke leiding en opvoeding
der Batjansche Christenen worden overgelaten aan den inlandschen
schoolmeester. Diens arbeid, buiten eenig dadelijk toezigt, had echter
weinig te beduiden. Toch toonden de lieden doir geregeld kerkbezoek nog altjjd aan het Christendom vast te houden, hoewel
over 't algemeen het peil hunner zedelijke en verstandelijke ontwikkeling gezegd wordt weinig boven dat der sultans-onderdanen
te staan.
') Langs de zuidwestkust van Nieuw-Guinea moeten dergelijke
schoener-kapiteins (van Ceram, Auiboina of Uanda) zeer dikwijls
zich zelfs inlaten met het aanstellen van hoofden.
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen.
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en daar vernam men dat de schatting aan Tidore, nu zij
niet meer in slaven bestond, werd gekweten door het
opbrengen van zekere hoeveelheid tripang of ook wel
opgezette vogels. De Papoea's, met welke men in aanraking k w a m , legden jegens de bezoekers (ook eenige
Tidoresche prinsen maakten de reis van de Havik mede)
eene vriendschappelijke gezindheid aan den dag. Op de
meeste der bezochte plaatsen werden eenige geschenken
uitgereikt. Daar waar in 1875 Nederlandsche wapenhorden
waren geplaatst, vond men die, op ééne uitzondering na 2 ) ,
in goed onderhouden staat; op een paar plaatsen scheen
het intusschen als of men op date gezagsteekenen alleen
prijs stelde omdat ze tot versiering der kampong konden
dienen, en van daar dat het reeds voorgekomen was dat
eene negorij, welke geen wa|)enbord bezat, er aan hare
naburen een had willen ontrooven. Op het reeds genoemde
eilandje Ron vond men nog een wapenbord van veel vroegeren tijd, en de radja van Salawatti deelde mede dat in
zijn gebied op den vasten wal van Nieuw-Guinea, namelijk
te Taudjong Sele, tegenover Salawatti gelegen, de sengadji ook zoodanig wapenbord van vroegeren tijd bewaarde,
voor welks wederojjstelling hij beloofde te zorgen. Hijzonderheden van aanbelang werden nergens vernomen. De
sengadji van het eiland Gebeh verhaalde dat aldaar
(ter reede Fow) menigwerf Ëngelsche schepen kwamen;
nog weinige dagen geleden was er een schip onder
Ëngelsche vlag geweest, 't welk hij aan duikers had
geholpen voor het schoonmaken van de ijzeren huid. Te
Doreh en te Andai (3/4 u u r stoomens van elkander gelegen) ontmoette de controleur de vier toen op NieuwGuinea aanwezige Christenzendelingen '). Ondanks de
ongezondheid der streek en de geringe vruchten, tot dusver van een 20jarigen zendingsarbeid verkregen, schenen
de zendelingen tevreden met hun lot. De door hen bekeerdeu waren van een weinig beteekenend gehalte; oude
lieden en gewezen slaven (door de zendelingen vrijgekocht
en onderhouden) maakten er de kern van uit, e:i toch
liepen de laatsten nog wel eens weg. De scholen werden
ook weinig bezocht; de Papoea's waren gewoonlijk slechts
dan genegen hunne kinderen derwaarts te zenden, als er
door de zendelingen voor elke maand schoolbezoek een
stuk blaauw katoen of een sarong geschonken werd. In
de omgeving der zendelingen valt nog zeer weinig van
hun invloed ten goede te bespeuren. Nu en dan hebben,
als ouder hun oog, nog barbaarsche heidensche gebruiken
plaats, waartegen zij niets vermogen. Te oordeelen naar
den zeer vervallen staat der heidensche tempels, die de
controleur bezocht, hadden de Papoea's voor het uiterlijke
van hun godsdienst weinig over.
De volgende zeer algemeene schets omtrent land en
volk in de geheele westelijke helft van Nieuw-Guinea tot
aan den 14isten lengtegraad is ontleend aan een rapport
van den laatst afgetreden resident betreffende de ge)egenheid die dit deel der Nederlandsch-Iudische bezittingen
voor den handel aanbiedt.
Van genoemd grenspunt af den noordelijken vasten wal
van het groote eiland in westelijke rigting volgende,
komt men het eerst in de fraaije streek tot aan de Humboldtsbaai, die bewoond wordt door eene vrij goedaardige
bevolking. Ook de eilanden langs dit kustgedeelte zijn
voor den handel geschikt. In de Humbolütsbaai ziet het
land er eveneens zeer goed u i t , maar de bevolking, die
hier zeer talrijk moet zijn, is woest en niet te vertrouwen.
Van de Humboldts'oaai af tot aan den 139sten graad blijft
het land fraai en vrij hoog. Het is goed bevolkt en over
5
) Op het eilandje Saonek onder Waigeoe was namelijk het
wapenbord van zyne stelling afgeslagen, sedert de Tidoresche handelaar (een familielid des sultans), die er een eenzaam verblijf hield,
zijne woonplaats U X den vasten wal van Waigeoe had overgebragt.
Het eilandje was nu onbewoond. Op Beantji, mede cen klein eiland
by Waigeoe, woonde insgelijks een Tidoresche prins; men vindt
er eene kampong van 5 huizen. Ook hier ging de controleur aan
wal, doch zaken waren er niet te bespreken.
J
) Een was in 1878 met verlof naar Europa vertrokken. Dientengevolge was de standplaats Moon onbezet. De zendeling van
Doreh is eigenlijk gevestigd te Kwaroe; die te Andai heeft zjjne
woning eenigszins in het binnenland. De beide anderen waren gevestigd te Meoswaar (vroeger Monokwari) en te Mansinam. Deze
laatste, die met 1879 onlslag had gekregen, wachtte op schcepsgelegenheid naar Ternate.
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den geest der bewoners valt niet te klagen. Verder west"waarts tot aan de Ambernou-rivier (I'oiut d'Urville) is het
land laag en boscliaclitig; de bevolking, die men bier
aantreft, is mede talrijk en goedaardig. Het Icustgedeelte
tusseben genoemde rivier en Djaoer in de Geelvinksbaai
bestaat uit zeer laag land, welks bewoners zich, althans
jegens de Teriiataansebe bandelaren, zeer vijandig betoonen. De reden daarvan moet, volgens den resident,
hierin worden gezocht, dat deze stammen aanhoudend
beoorloogd worden door de aan den tegenoverliggenden
(westelijken) kant der Geelvinksbaai wonende Papoea's,
die in getal sterker zijn en dan ook doorgaans de winnende partij uitmaken. Dit oorlogvoeren bestaat eigenlijk
slechts in het rooven van menschen. In vroeger jaren werden
de geroofde lieden als slaven verkocht aan de handelaren,
of wel als betaalmiddel gebezigd voor de kwijting der
belasting aan Tidore. Moge dit misbruik sedert den laatsten
tijd zoo goed als opgehouden hebben , de bedoelde gewoonte ligt den bewoners van het oostelijk gedeelte der
Geelvinksbaai toch n o g versch in bet geheugen, en van
daar vermoedelijk bun wantrouwen en hunne schuwheid
jegens vreemdelingen. De streek van Djaoer tot Dureb is bijna
uitsluitend het oord waar de Teriiataansebe kooplieden ten
handel komen '). Het land is fraai en vruchtbaar; men
heeft er eene ruime keuze van ankerplaatsen, terwijl de
bevolking welgezind en aan den omgang met vreemdelingen gewoon is. Westelijk van Doreh tot op de hoogte
van het eiland Salawatti wordt geen enkele goede ankerplaats aangetroffen. De eilanden in de Geelvinksbaai, wier
bewoners mede vrij gunstig bekend staan, worden ook
wel door de bandelaren bezocht, doch in mindere mate
dan de westelijke kust dier baai. De lewesten NieuwGuinee gelegen Radja Ampat-eilanden (op de straks vermelde reis van de Havik bezocht) hebben voor den handel
niet veel waarde. Met uitzondering van Batante en Waigeoe
bieden zij zelfs weinig geschiktheid aan voor den landbouw.
Ook de westkust van Nieuw-Guinea's vasten wal schijnt
voor de handelaren van weinig belang te zijn. Daarentegen
is de handel aan de zuidwestkust, in de Maccluersbaaien
verder op tot aan de Tritonsbaai (13iste lengtegraad) nog
al van beteekenis, maar verder oostwaarts tot aan den
141sten graad wordt de bevolking der zuidwestkust afgeschilderd als woest en trouweloos, zoodat daar slechts weinige
kooplieden zich durven wagen. Vermits echter de handel
met de zuidwestkust voornamelijk in handen is van Cerammers en Boeginezen, konden omtrent de toestanden aldaar
te Ternate geen stellige berigten worden verschaft.
§ 19.

Timor.

In den toestand van dit gewest, gelijk die in 't vorig
verslag werd geschetst, kwam gedurende 1878 weinig
verandering.
De gezondheidstoestand bleef vrij bevredigend. Eene
langdurige droogte veroorzaakte andermaal veel misgewas,
echter niet in die mate dat gebrek aan voedingsmiddelen
daaruit voortvloeide. Vermits de veldarbeid op de verschillende eilanden weinig in eere is, staat de landbouw
er over 't algemeen op lagen trap. Eerst in den laatsten
tijd wordt in sommige streken op Timor, iSolor en Allor
eenig werk g e m a a k t van de koffijcultuur.
De veiligheid van personen en goederen laat veel te
wenseben over. Bij den ruwen en hebzuchtigen aard van
de bestuurders der meeste landschappen en het lage standp u n t van ontwikkeling, waarop de verschillende volksstammen van den Timor-archipel nog verkeeren, is hierin
vooreerst weinig verbetering te verwachten.
Uitbreiding van den Islam valt in deze streken niet
waar te nemen. De tot de gevestigde Protestantsche en
Roomsch-Katholieke gemeenten op Timor, Rotti en Flores
behoorende inlandsche Christenen worden gezegd alleen
voor het uiterlijke eenigszins te verschillen van hunne
heidensche en Mohammedaansche landgenooten. Uitgenomen op Rotti zijn hunne kampongs overal voorbeeldeloos
vuil.
i) Deze handel is echter niet van bijzonder groote beteekenis:
men kan aannemen, zegt de resident, dat in 't geheel nog geen
2 ton 'sjaais worden omgezet.
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Op een paar plaatsen in het gouvernementsgebied, namelijk ter hoofdplaats Koepang en te Babauw, ontstond

Benige ontevredenheid, toen de tot duavereUeenzelflrtatadig corps aangemerkte » mardijkers " werden ingedeeld
bij de gewone schutterij i). Gelukte het ter hoofdplaats
zonder veel moeite de gemoederen tot bedaren te brengen ,
de injrelijfden te Babauw bleven zich door lijdelijk verzet
aan den dienst onttrekken , en tuen hun gelast werd naar
Koepang op te komen om het antwoord op hunne schriftelijk ingebragto bezwaren te vernemen, voldeden zij niet
aan die aanzegging, maar begaven zij zich gezamenlijk
naar het aangrenzende vontengebied, waar zij gezegd
werden onder aanvoering van eén hunner oudsten (een
door het bestuur te Koepang reeds vroeger wegens weJerspannigheid gestraft persoon) en zoo mogelijk met steun
van sommige radja's een a::nslag te beramen tegen de te
Babauw verbleven weigezinden. Met behulp van de radja's
van Tabeno 3) en Touw (of Fonai) gelukte het echter al de
naburige radja's onzijdig te doen blijven. De oproerige
mardijkers, waarvan er sommigen opgevat werden en
anderen vrijwillig naar Babauw terugkeerden, zouden
voor den landraad te Koepang teregtstaau.
Buiten het gouvernementsgebied werden in het afgeloopen
jaar op bet eiland Timor door het hoofd des bestuurs bezoebt de landschappen Atapoepoe (Midden-Timor), Tabeno,
Amnbi, Klein-Sounebait, Amarassi, lianoebait en GrootSonnebait *). Te Atapoepoe werden eenige klagten onderzocht , die door de in do vallei van dien naam gevestigde
Chinezen tegen de bestuurders en het volk van Djenilo
werden iugebragt wegens liet gedurig opleggen van boeten
en andere lasten. Het bleek echter dat de feiten buiten
weten van den radja waren bedreven, die daarom tot
meerdere waakzaamheid werd aangespoord. De radja betooude overigens goeden wil door een te Djenilo wederregtelijk in beslag genomen handelsvaartuig, toebehoorende aan een Chinees te Dilly, op 's residents aandringen
onmiddellijk aan den eigenaar terug te geven. Zijn verblijf in Tabeno en de verder genoemde landschappen,
waar overal de hoofden , zonder daartoe te zijn opgeroepen,
hunne opwachting kwamen maken, benuttigde de resident
om de hoofden en bevolking tot meerdere behartiging
van den landbouw aan te sporen.
Dat de voor het Nederlandsen gedeelte van Timor sedert
't laatst van 1876 bestaande verbodsbepalingen tegen den
invoer van buskruid en vuurwapenen reeds zouden hebben
bijgedragen tot eene afneming der oorlogen, die de Timorsche
radja's gewoon zijn onderling te voeren, daarvan viel in 1878
nog weinig te bespeuren. De resident meent dat de maatregel eerst van lieverlede zijne werking zal doen gevoelen
naarmate de aanzienlijke voorraden, indertijd uit Portugeesch Timor verkregen, zullen uitgeput raken s ).
Op Rotti waren, zooals de resident in het afgeloopen
najaar bij eene inspectiereis naar dit eiland vernam, geene
:
) Ingevolge het nieuwe schutterijreglement van 1877 (Indisch
Slmilsb/tul n°. 105). Mardijkers zjjn, volgens sommigen, de afstammelingen van slaven die in de vorige eeuw werden vrijgegeven
wegens de dapperheid door hen aan den dag gelegd bjj gelegenheid
van een aanslag in 1749 door de Portugezen tegen Koepang ondernomen. Volgens anderen bestond het corps mardijkers reeds vóór
dien t(jd en z(jn zy nimmer slaven geweest. ZM vormen een afzonderiyk deel der bevolking en hebben zich hoofdzakelijk te
Babauw gevestigd, ter bewaking van de grenzen. De mcesten
houden zich met den landbouw onledig.

*) Ook vroeger had deze radja zich meermalen jegens het bestuur
verdienstelijk gemaakt- Onlangs is hem deswege de gouden medaille
van verdiensten geschonken.
4
) Van een togt in 1877 door het hoofd van gewestelijk bestuur
ondernomen naar de weinig bekende landstreek Noemina aan de
oostkust van Timor, waar uitgestrekte en waterrijke vlakten zjjn
aangetroffen, vindt men eene van regeringswege ter openbnarmaking afgestane, beschrijving in het Tijdschrift van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (deel XXV, blz. 121-126).

s) Het verkrijgen dezer oorlogsbehoeften op Timor zal in elk
geval moeijelyker gaan worden nu sedert Junjj 1878 ook in het
Portugeesch gebied de invoer dier artikelen verboden is. Zoo als
reeds in 't vorig verslag (blz. 1) werd aangeteekend, was namelijk
eea verbod van uitvoer, als in Februar(j 1877 door de Portugesche
autoriteiten werd uitgevaardigd, op zich zelf voor het oogmerk
niet voldoende by het bestaan van grenzen binnen's lands, waardoor
het Portugeesch bestuur evenmin tegen uitvoer als onzerzijds tegen
invoer kon worden gewaakt.
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nieuwe grensgeschillen tusschen de verschillende land-

aan ons gezag onderworpen Balisehe landschappen Boeleleng en Djembrana zijn over 1878 weder niet anders dan

aohappen meer voorgekomen.
Enkele Boembaacne radja's mankten zich weder aan

gunstige berigten ontvangen. De gezondheidstoestand was

geweldenarijen schuldig, doch het bestuur vermag slechts
weinig tegen de ruwe neigingen dier hoofden. Toen de
resident in September 1878 Soemba bezocht, was daar
alles rustig. Dit verschijnsel scheen echter niet te mogen
worden toegeschreven aan eene verbetering in het karakter
en de gezindheid der hoofden , inaar hoofdzakelijk te danken
aan de vrees, toen juist verspreid door de t u c h t i g i n g ,
eenige dagen te voren, van de kampODg Maoenoera (zuidkust van Flores), over welke zie het vorig verslag b ü . 36.
Deze tuchtiging ontleende baar bijzonder gewigt aan de
bekendheid van Maoenoera als eene gezochte havenplaats
voor den afzet van geroofde menschen, en het was dus
niet te verwonderen dat de volkomen vernietiging dezer
zwaar versterkte kampong, die zich onder de leidingvan
haar oproerig hoofd KAKA EMHK aan liet gezag van den
radja van Endch reeds onttrokken waande, niet op de
Endehnezen alleen , maar ook op andere in dien menschonhandel betrokken bevolkingen indruk moest maken. G e noemde radja, die met zijne rijksgrooten zich bij den resident aan boord van het stoomschip bevond, dat voor de
bestraffing van Maoenoera was aangewezen, beloofde in
eene, daags na de tuchtiging, door den resident belegde
vergadering te zullen gelasten dat op de p l e k , waar
Maoenoera gestaan h a d , geen nieuwe nederzetting werd
toegelaten. Ook nam hij op zich geene middelen onbeproefd te laten tot opsporing van het gevlugte kamponghoofd en diens medeschuldigen, wier schuilplaatsen (in
de bosschen en bergkloven van het binnenland) alleen
voor eene inlandsche magt toegankelijk werden geacht.
(De hardnekkige tegenstand, dien de ruim CO man sterke
landingsdivisie van de Samarang— daaronder 22 opvarenden
van de beide vóór Maoenoera geposteerde kruisljooten —
aanvankelijk in de getuchtigde kampong ondervond, kostte
den onzen 9 meerendeels zwaar gekwetsten, van welkeer
1 spoedig daarna aan de gevolgen zijner wouden overleed.
De vijand h a d , naar schatting, een verlies van 30 dooden
en gewonden, terwijl al zijne woningen, praauwen en
andere achtergelaten bezittingen vernield of verbrand waren,
deels door de gedebarkeerde krijgsmagt, deels door het
geschutvuur van de Samarang vóór en na de landing.)
Ten einde den indruk van het gebeurde levendig te bouden , waartoe vooral dienstig kan zijn de telkens herhaalde
verschijning van een oorlogschip in de wateren van Endeh,
werd n o g in 1878 bepaald dat omstreeks het midden van
het loopende jaar een der stoomschepen uit het station
Makasser een tijd laug uitsluitend dienst zou doen in den
Timor-archipel.

in beide afdeeiingen beter dan in 1877, toen kwaadaardige
koortsen lieersehten. De rUstOOgSl llaagde naar wonsch.

Ook de koffij-oogst (in Boeleleng) m a overvloedig. (Volgens
do uitvoerataten zou in 1878 van Boeleleng aan koffij ver-

loheept zijn eene hoeveelheid van 31 8N4 pikola, tegen
33 478 e n ' 3 4 1(17 pikols in 1870 en 1877. Slechts voor een
klein gedeelte was daaronder product uit de naburige

voratenrijken.) Met het aanleggen van nieuwe plantsoenen
wordt steeds voortgegaan. liet handelsverkeer was ook in
1878 levendig. Opium is de spil , waarom hier de handel

draait. Van liet oogenblik dat, ten gevolge eener geregelde
stoomgemeonschap, dit heulsap in groote hoeveelheden van
Singapore naar Boeleleng werd overgehragt, is ook de
handel van alle andere naburige rijken derwaarts verplaatst,
en is Boeleleng, binnen een kort tijdsverloop, de stapelplaats van den handel op Bali geworden.
Door de twee te Boeleleng gevestigde Christenzendelingen is in het afgeloopen jaar niet een bekeerling gemankt. Evenmin maakte de Islam vorderingen.
Ten opzigte der onafhankelijke rijken op Bali valt te
melden dat Gianjar en Bangli in den laatsten tijd, ten
gevolge van oude veeten (verg. het verslag van 1876
blz. 32), weder met elkander in oorlog zijn geraakt. Bovendien heerschte er in laatstgenoemd rijk oneenigheid tusschen
den vorst en diens broeder over de nalatenschap huns vaders
en over liet aandeel dat 's vorsten broeder in de bestuurszaken zou toekomen.
Klagten bij hetEuropeesch bestuur ingekomen over onderdanen van Lombok, die zich meester hadden gemaakt van
eene onder het gebied van Sumbawa (Celebes) gestrande
doch verlaten Nederlandsche brik, werden aan de vorsten
van Selaparang overgehragt en vonden bij dezen eene gewenschte behartiging. Toen in den sjahbnndnr van Lombok
en diens zoon de eigenlijke schuldigen waren gevonden,
werden deze door de vorsten gestraft en eerst weder vrijgelaten nadat aan den regthebbende op wrak en lading
de ereëischte schadeloosstelling was uittrekeerd.
D.

Den uden April 1879 g i n g het bevel over het leger
met het beheer van het departement van oorlog over
op

a) 100

Op 31 December (normale formatie . . .
1878
• tegenwoordige formatie.

1334
1552
f) 1464

«) 10O

Alzooult". 1878 f normale formatie . . .
eene vermeerdering j tegenwoordige formatie.

—
1
— 23
+ 10

4
n

2

n

—

2

G.

BOUMEESTER , die

bij

Levende

strijdkrachten.

ONDEROFFICIEREN EN MANSCHAPPEN.

OFFICIEREN.

1335
1575
b) 1454

H.

Zamenstclling.
De onderstaande cijfers geven een algemeen overzigt van de verhouding tusschen de formatie eu
de sterkte van het Nederlandsch Indische leger bij het
einde der jareu 1877 eu 1878.

Omtrent (\e hearschende stemming in de twee regtstreeks

Op 31 December C normale formatie . . .
1877
< tegenwoordige formatie.

luitenant-generaal

§ 1.

§ 20. Bali en Lombok.

Inlanders.

den

's Konings besluit van 2 Maart te voren n°. 11 tot dien
werkkring was geroepen, ter vervanging van den bij
besluit van denzelfden d a g op verzoek eervol ontslagen
luitenant-generaal G. P . DE NEVE.

De Solor- en Allor-eilanden konden in het afgeloopen
jaar niet worden bezocht. De regeling der betrekkingen
met de landschappen Erana en Kolano (zie vorig verslag
blz. 36) is dientengevolge nog hangende gebleven.

Europeanen.

Landmagt.

Totaal.

Kuropeanen.

Afrikancn.

Amboi-

nezen.

Overige
inlanders. Totaal.

Paarden.

1435
1575
b) 1458

13 146
16 964
16 396

246
246
247

1406
970
c) 1108

15 545
16 694
21154

30 343
33 874
d) 38 905

1404
1438
t) 1313

1434
1552
f) 1466

13 137
15 555
16 266

246
246
202

1406
970
;;) 1258

15 453
15 794
18 914

30 242
32 565
U) 36 640

1404
1451
«) 1281

—
1
— 23

—
9
— 409
— 130

— 92
— 900
150 • — 2240

— 101
— 1309
— 2265

+ 13
— 32

+

8

71

—

n

45

+

o) Volgens de oorspronkelijke lcgerformatie van 1853 bestemd ter indeeling bü de korpsen pradjoerits, die echter, zoo als bekend is,
niet opgerigt werden.
t)

Onder deze sterkte z(jn begrepen: 77 adjudant-onderofficieren dienstdoende als officier, en 83 officieren gedetacheerd uit Nederland
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liet leger telde echter bovendien 1 luitenant-generaal a la suite (w(jlen Z. K. H. de Prins van Oranie), 9 officieren in Nederland godetachcerd, 13 officieren op non-activiteit of „voor memorie" gevoerd, en HO oflicieren met verlof buiten Nederlandsen Indie.
c) Hieronder 68 Alfoeren.
d) Bovendien telde het lager nog 80 Europesche onderoffleieren en manschappen die „voor memorie" gevoerd werden; terwyi van de 574
pllltlfm van;militair schrijver er 231 werden vervuld door burgerpersoneii, die mede niet in de sterkte tellen. Daarentegen zijn onder do
opgegeven sterkte wél begrepen 420 gedetineerden (292 Europeanen, 8 Afrikanen, 2 Amboinezen en 118 andere inlanders), benevens
5148 in de militaire hospitalen verpleegden (272(1 Europeanen, 25 Afrikanen en 2397 inlanders).
«•) Hieronder 30 muildieren.
f) Onder deze sterkte z(jn begrepen 85 adjudant-onderofficieren dienstdoende als officier, en 93 officieren gedetacheerd uit Nederland.
Het leger telde echter bovendien 1 luitenant-generaal a la suite (zie boven), 9 officieren in Nederland gedetacheerd, 7 officieren op nonactiviteit of „voor memorie" gevoerd, en 230 officieren met verlof buiten Nederlandsch Indie.
f)

Hieronder 125 Alfoeren.

h) Bovendien telde Int leger nog 70 Kuropesehe onderofficieren en manschappen die „voor memorie" gevoerd werden, en waren 295
burgerpersonen als schrijvers op de militaire bureaux werkzaam, die mede niet in de sterkte tellen. Daarentegen zijn onder de opgegeven
sterkte wél begrepen 400 gedetineerden (323 Europeanen, 5 Afrikanen, 3 Amboinezen en 129 andere inlanders), benevens 5440 in de
militaire hospitalen verpleegden (3152 Europeanen, 12 Afrikanen en 2270 inlanders).
i) Hieronder 26 muildieren.
Ue boven opgegeven cijfers over 1878 vindt men terug
in bijlage 13, waarin ze naar de verschillende wapens en
diensten , en wat de officieren betreft ook naar de versehilleude rangen zijn gesplitst. Tevens is in die bijlage beknopt
aangegeven , welke veranderingen de normale en de tegenwoordige formatie in den loop van 1878 ondergingen. Uit
de daarbij gegeven toelichtingen blijkt, dat de inkrimping
der tegenwoordige formatie grootcndeels een gevolg is van
vermindering der in Atjeh gestationeerde garnizoenstroepen ,
waarvan gewag gemaakt werd op blz. 37 en 49 van het
vorig verslag. De in dat verslag besproken reorganisatien
van de garnizoensbataillons in Palembang en in Borneo's
Zuider- en Oosterafdeeling, die eveneens tot inkrimping
der formatie leidden, hebben in den loop van 1878 haar
beslag verkregen. Ook werd een aanvang gemaakt met
eene sedert 1873 in beginsel aangenomen reorganisatie van
het garnizoensbataillon ter .Sumatra's Westkust (verg. het
verslag van 1873 blz. 30); maar de gebeurtenissen in de
Battaklanden (zie vorig verslag blz. 10—13) deden het
raadzaam oordeelen daaraan vooralsnog niet verder de
hand te leggen. Op de reeds gedeeltelijk ten uitvoer gebragte
wijziging in de zamenstelling der garnizoenen van Siboga
en Padang Sidempoean werd zelfs teruggekomen. De garnizoens-kompagnie van Riouw en onderhoorigheden, tijdelijk
tot een garnizoensbataillon utgebreid, werd weder tot hare
normale formatie teruggebragt. Doordien echter de (ter Sumatra's Oostkust gelegerde) troepengedeelten, welke aan het
kommandement van Riouw onttrokken werden, niet opgeheven maar — behoudens eenige inkrimping — tot een
tijdelijk zelfstandig kommandement verheven werden, onderg i n g de tegenwoordige formatie van het leger hierdoor geen
noemenswaardige vermindering. De reorganisatie leverde
daarentegen het voordeel o p , dat één der twee in Deli g e stationeerde kompagnien van het 7de veldbataillon naar
den staf van het korps te Samarang kon terugkeeren.
Voor de geheele herziening der normale formatie van
het leger, waartoe blijkens het vorig, verslag (blz. 37)
het voornemen is opgevat, werden in Indie de noodige
gegevens verzameld; men dacht nog in de eerste helft van
dit jaar daarmede gereed te komen. Voorts is bij het Departement van Koloniën een algemeen overzigt van de t e g e n woordige formatie in bewerking, om te zijner tijd te
dienen als grondslag voor de ramingen bij de Indische
begrooting voor 1881.
Omtrent de reorganisatie van het wapen der kavalerie
zijn onlangs nadere voorstellen van de Indische Regering
ontvangen, waarbij aan de vroeger aanbevolen inkrimping
van dat wapen tot 2 Europesche veld-escadrons (verg.
vorig verslag blz. 37) wordt vastgehouden, en boven de
formatie van die escadrons gerekend wordt op het detache •
ment kavalerie bij de paardenstoeterij te Malassoro (ZuidCelebes) , waarvan het inlandsen personeel naar de behoefte
aangevuld zou kunnen worden uit dat der bereden artillerie,
terwijl de aanvulling van het kader dan bij het detachement
zelf zou moeten plaats hebben. Eene beslissing nopens dit
voorstel wordt aangehouden totdat de hooger vermelde
geheele herziening der legerformatie tot stand komt. Inmiddels is de Indische Regering aangeschreven om de
kavalerie niet compleet te houden overeenkomstig de cijfers
harer tegenwoordige formatie, maar hare sterkte geleidelijk

te doen dalen tot de voorgestelde formatiecijfeis (13 officieren
en 38(5 minderen).
Plaatselijke indulJMff. Eenige veranderingen in de plaatselijke indeeling der troepen werden noodig door het vertrek van het 15de, 11de, 9de en 5de bataillon infanterie
uit S a m a r a n g . Padang en Weltevreden naar Atjeh (zie
blz. 6 en 7). De kazernes dezer troepen werden bezet door
een deel der garnizoenen van Willem I , Fort de Koek
en Meester Cornelis, waarvan de twee eerstvermelden op
hunne beurt weder werden aangevuld door kompagnien
uit Salatiga en Padang Pandjang. Behalve hetgeen de
geregelde aanvulling der troepenmagt in Atjeh vorderde,
en de uitvoering der reorganisatien hierboven onder » ZamentUUing" vermeld, hadden overigens geen troepen-dislocatieu van eeuig belang plaats ').
Aanvulling rau het Aorps officieren. Blijkens het vorig
verslag bestond er op 1 Januarij 1878 een niet onbeduU
dend incompleet bij de officierskorpsen der verschillende
wapens en diensten, en werd verwacht dat aan het einde
van dat jaar nog een aanzienlijk aantal adjudant-onderofficieren als officier zouden moeten fungeeren , om naar behooren in de eischen van den dienst te kunnen voorzien.
Deze verwachting is gebleken juist te zijn. Op 1 Januarij
1879 waren bij de infanterie nog 54 adjudant-onderofficieren dienstdoende als officier, bij de kavalerie 1 , bij de
artillerie 30. Bij het laatstgenoemde wapen was derhalve
hun aantal in den loop van 1878 met 9 vermeerderd;
maar terwijl dat jaar aanving met 15 2) geheel onvervulde plaatsen in het officierskorps, bedroeg op 1 Januarij
1879 de sterkte van dit korps, met inbegrip der 30 als
officier fungeerende adjudant-onderofficieren, slechts 3
hoofden minder dan de tegenwoordige formatie eischte.
Overigens verdient het opmerking dat de inkrimping der
formatie van de verschillende wapens en diensten, die ten
vorigen jare in het vooruitzigt gesteld w e r d , geen beduidenden invloed had ten gunste der verhouding tusschen
formatie en sterkte bij de officierskorpsen. Wel daalde het
cijfer der tegenwoordige formatie bij de infanterie van 893 tot
885, en bij de artillerie van 138 tot 136 officieren, maar bij
den geneeskundigen dienst moest zij daarentegen van 178 tot
183 officieren van gezondheid en bij de militaire administratie
van 149 tot 153 officieren uitgebreid worden. Terwijl voorts
het aantal verlofgangers uaar Europa toenam, grootendeels
ten gevolge der schadelijke invloeden van het klimaat en
van voortdurende afmattende dienstverrigtingen, verhield
zich het feitelijk incompleet bij het actief dienend officierskorps 3) der verschillende wapens en diensten op 1 Januarij
') In den Regcringsalmanak van Nederlandsch Indie voor 1879
(blz. 008) is een uitvoerig overzigt gegeven van de standplaatsen
der troepen bij het einde van 1878.
J
) Volgens bladz. 39 van het vorig verslag ontbraken 36 officieren aan de formatie, in wier plaats 21 adjudant-onderofficieren
tijdelijk als officier fungeerden.
s
) In tegenstelling met het volledige of/icierskorps, waartoe ook
behooren de buiten Nederlandsch Indie vertoevende verlofgangers
en de nog niet in Nederlandsch Indie aangekomen officieren, zoowel
nieuw benoemden als gedetacheerden en overgeplaatsten , die in het
moederland werden aangewezen ter versterking van het actief
dienende officierskorps.
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1879 tot do cijfers vermeld in liet vorig verslag voor dat incompleet op 1 Januarij 1878 als volgt:

WAPENS

ix

Incompleet, ongerekend de vervulling
van vacatures door
adjudnnt-onderolilcieren die als officier
dienst deden.

DIENSTEN.

Als officier
deden dienst het
onderstaande aantal
adjudant-onderofficieren.

Feitelijk incompleet.

Op 1°.
Januarij
1878.

Op 1°.
Januarij
1879.

Op 1°.
Januarij
1878.'

Op 1°.
Januarij
1879.

Op 1°.
Januarij
1878.

Infanterie

104

79

53

,>4

51

Kavalerie

3

2

3

1

Artillerie

36

33

21

30

Genie

20

Officieren van gezondheid

Op 1°.
Januarij
1879.
25
1

15

3

23

20

23

25

31

25

31

7

2

7

15

3

15

Militaire apothekers .

.

2

Militaire administratie

.

3

•) Ter voorziening in deze behoefte is magtiging verleend om tydelijk gebruik te maken van de diensten van civiele hulp-apothekers
en lcerling-apothekers.
De wijze waarop in 1878 werd voldaan aan de eisclien tot aanvulling van het actief dienende officierskorps is in
het volgend overzigt gedetailleerd aangegeven.
! :V.

IX IXDIE WERD IN DIENST GESTELD HET ONDEESTAANDE AANTAL
OFFICIEREN, —

VERKREGEN:

WAPENS
uit

i n I n d ie.
Afkomstig van Opgeleid
de
militaire
bij de
DIENSTEN". school
te
Meester korpsen.
Coruelis.
EN

Infanterie . .

27

Kavalerie . .
Artillerie . .

Nederland.

Overge- Civiel
OverGedetaOpgeleid Civiel
plaatst
Speciaal
gepiaatst cheerd
Totaal.
van
perbij de
pervan
de Kon.
van
opgeNederhet Ned. het Ned.
landsche soneel. leid. a) korpsen. soneel.
leger enz. leger.
Marine.

2

—

—

1

~

~
2

7

12

—

4

18

70

2

~

1

1

5

3

—

b) 2

C) 9

10

—

—

—

0

—

15

—

—

—

—

—

—

6

—

Officieren van
gezondheid.

—

—

—

—

3

—

Apothekers .

—

—

—

1

—

—

—

—

2

Militaire administratie .

5

1

—

—

—

—

—

G

32

4

2

—

—

1

d) 11

e)

1

Aanmerkingen.

«) Hij de Kon. Mil.
Akademie, het garnizoenshospitaal te
Amsterdam, en den
cursus voor pharmaceuten te Utrecht.
b) Waarvan 1 ol'ficier der marine (zie
vorig verslag blz.
39).
e) 5 eerste en 4
tweede luitenants
der infanterie (zie
vorig verslag blz.
39).
J) Vreemdelingen.

—

1

—

17

17

11

8

28

e) Van de landmagt in West-I ndie.

120

Uit het bovenstaande blijkt dat ook in 1878 grootenvan de officierskorpsen, althans voor zoover de artillerie
deels door toepassing van buitengewone maatregelen moest
en den geneeskundigen dienst betreft. Het verdient echter
"worden tegemoetgekomen aan de eischen tot aanvulling I opmerking dat voor beiden, en eveneens voorde infanterie,
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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genie en kavalerie, meer officieren verkregen werden dan
bujkens bijlage C van het vorig verslag in de jongst ver»
loepen jaren gemiddeld per jaar u a den dienst ontvielen.

. De kans op geregelde aanvulling ') der offlcierskorpsen
wordt bovendien allengs gunstiger, soo als uit de volgende
mederieelingen Mijken zal.
Bij de Koninklijke Militaire Akademie neemt het aantal

kadetten voor liet Uost-Indiscbe leger jaarlijks toe. Bijden
aanvang der overgangsexamens in den zomer van 1879

bedroeg lmn aantal 85, als volgt verdeeld:

lste Btudic- 2dc studie- 8de stndto 4<lc studie- Te
jaar.
jaar.
jaar.
jaar.
zaïncn.
infanterie

9

kavalerie

—

artillerie

27

genie

15

2

1

2

14

39

6

32

Voor den nieuwen cursus zijn 35 plaatsen opengesteld,
namelijk 20 voor de infanterie, 9 voor de artillerie en 6
voor de g e n i e , waarvoor zich 89 adspiranten aanmeldden,
ongerekend degenen die subsidiair (voor het geval dat zij
niet in aanmerking konden komen voor den dienst hier
te lande) h u n verlangen te kennen gaven om te worden
aangenomen voor den dienst in Indie. Bij de applicatieschool — waarvoor thans weldra de lste afdeeling der
krijgsschool in de plaats behoort te treden — waren 3 tweede
luitenants der artillerie en 5 der genie gedetacheerd; van
de eersten voldeden 2 , van de laatsten 4 aan het eindexamen ; deze 6 officieren zijn derhalve ter uitzending naar
Nederlandsch Indie beschikbaar.
Bij de militaire school te Meester-Cornelis studeerden
bij den aanvang van den cursus 1878—1879 121 élèves,
over drie studiejaren als volgt verdeeld:
lste studie 2de studie 3de studie Te zamen.
jaar.
jaar.
jaar.
iid'anterie

33

48

26

107

4

10

kavalerie
militaire administr.

4

Op 1 April 1879 waren bij bet garnizoenshospitaal te
Amsterdam nog 114 militaire studenten voor den Indisohen dienst in opleiding, waarvan 9 aan het lste gedeelte van bet geneeskundig examen hadden voldaan,
53 het 2de- en 27 bet lste natuurkundig examen
met goeden uitslag doorstonden. Van de 9 eerstgenoemden
hel.ben sedert 1 April jl. reeds (i het artsdiploma verworven.
Bestaat er, blijkens de voorafgegane mededeelingen,
alle reden oin voor de toekomst de aanvulling van bet
korps officieren van gezondheid gewaarborgd te achten,
dit neemt niet w e g dat het bestaande gebrek aan militaire
artsen, grootendeels veroorzaakt door de uitbreiding der
formatie, dringend voorziening eisclit. Tot dusver had
men, blijkens vorige verslagen, de toevlugt genomen tot
aanstelling van Nederlandsche en van vreemde civiele geneesbeeren. W a t de Nederlanders betreft maakt dit in
werkelijkheid gnen verschil met de thans normale wijze
van aanvulling van het korps officieren van gezondheid:
door geneeskundigen die zich zelf in vrije studie aan de
Nederlandsche universiteiten vormen, gesteund door een
rijkssubsidie : ) . Maar bet zou verkeerd zijn wanneer degenen, die zich thans op de door het Gouvernement gewensebte wijze voor den geneeskundigen dienst bekwamen,
later, wanneer de formatie weer kan worden ingekrompen,
in hunne promotie belemmerd werden door vreemdelingen,
ter wille van eene tijdelijk behoefte in het korps der offlcieren van gezondheid opgenomen, hoewel zij aan de normale eischen niet voldeden omdat zij niet in het bezit
waren van het diploma voor de uitoefening der geneeskundige praktijk hier te lande gevorderd. Om nu dit
nadeel zooveel doenlijk te weren, is bij Koninklijk besluit
van 25 Üctober 1878 n°. 48 (Javasehe Courant van 8
Januarij 1879) de positie der verder aan te stellen vreemdelingen aldus geregeld, dat zij buiten de ranglijst worden
geplaatst, derhalve niet in de promotie deeleu en slechts
voor den tijd van vijf jaren worden aangenomen. De Regering heeft daardoor de. gelegenheid om , telkens wanneer
het dienstverband van een dier vreemdelingen eindigt, de
formatie in. te krimpen zonder dat dit aanstonds tot stilstand in de promotie leidt. Overeenkomstig de hier bedoelde
regeling zijn reeds 5 Denen, 2 Oostenrijkers en 4 Duitschers tot tijdelijk officier van gezondheid aangesteld. Nog
is de Regering met eenige vreemdelingen , die op dezelfde
voorwaarden dienst wenscheu te nemen , in onderhandeling,
en er melden zich gestadig nieuwe kandidaten aan.

De artillerie-school te Weltevreden telde op hetzelfde
tijdstip 28 élèves, waarvan 12 in het l s t e , 8 in het 2 d e ,
3 in b . t 3de en 5 in het 4de studiejaar.
De cursus voor militaire apothekers te Utrecht, onder
W a t het korps oflicieren van gezondheid betreft, m a g
toezigt van den hoogleeraar dr. H. WEVKKS BETTINK ,
men zich aanvankelijk verheugen in de geregelde werking
telde op 1 Julij 1879 8 leerlingen, waarvan 1 onlangs
der nieuwe opleidingsmethode, in vrije studie aan de
met goed gevolg het eind-examen aflegde en de overigen
verschillende universiteiten , volgens het Koninklijk besluit
als volgt verdeeld waren: 4de studiejaar 2 , 3de studievan 18 April 1878 n c . 21 (zie blz. 39 van het vorig ver- jaar 1, 2de studiejaar 2 , en lste studiejaar 2. Tot den
slag). Voor het jaar 1878—1879 waren 13 plaatsen opennieuwen cursus, die den lsten September aanvangt, zullen
gesteld, om langs dien weg officier van gezondheid bij
voorts 4 jongelieden worden toegelaten , die aan het examen
het Indische leger te worden. Zij zijn allen vervuld , en
hebben voldaan.
wel door 1 doctorandus en 7 kandidaten in de medicijnen
en door 5 propaedeutici. Nu de wet van 25 December Ï878
Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den rang
(Nederlandsch Staatsblad n°. 222) de taak der staatscom- van officier. Uit de cijfers, onder het hoofd » Zamenstelling "
mis-.i'iii voor zoover de natuurkundige examens en het eerste
opgegeven, blijkt dat de legersterkte in üen loop van 1878
gedeelte van het geneeskundig examen betreft, heefc overniet onbeduidend is afgenomen, en daardoor meer in overgebragt bij de geneeskundige faculteiten der hoogescholen ,
eenstemmiug is gebragt met de formatie-cijfers. Toch bezijn de studiën der jongelieden, die zich tot arts bekwamen
stoud ook op den lsten .Januarij 1879 n o g een aanzienlijk
zonder het radicaal te bezitten ter toelating tot de akademiovercompleet boven de tegenwoordige formatie, namelijk
scheexamens, meer regtstreeks onder het toezigt der pro711 Europeanen, 288 Amboinezen en 3120 andere inlanders,
fessoren gesteld. Bij Koninklijk besluit van 28 April 1879 ,
terwijl 44 Afrikanen aan die formatie ontbraken.
,
n c . 8, is dan ook uitvoering gegeven aan bet denkbeeld, in
liven
als
in
vorige
jaren
strekte
dit
overcompleet
tot
het vorig verslag u i t g e d r u k t , om de hooger vermelde nieuwe
compensatie van het aanzienlijk aantal mindere militairen ,
opleidingsmethode mede te openen voor jongelieden van ae
die in Atjeli ziek geworden of' gewond waren en in de
hierbedoelde kategorie. Vermits bij dat besluit tevens werd
hospitalen verpleegd werden of wel tot herstel van gebepaald dat bij het garnizoens-hospitaal te Amsterdam geen
zondheid in de koelere bergstrekea moesten verblijven.
jongelieden meer ter opleiding voor den Indischeu dienst
Hieronder volgt het gebruikelijke overzigt van het aantal
worden aangenomen , en derhalve de twee genoemde Koder mindere militairen die in de jongst verloopen vijf jaren
ninklijke besluiten van 18 April 1878 en van 28 April
aan het Indische leger ontvielen, en die voor dat leger
1879 den eenigeu w e g openen om zich op kosten van
gewonnen
werden, en voorts een statistisch overzigt beden Staat tot militair arts in de koloniën te bekwamen,
treffende het aantal reëngagementen in die jaren gesloten.
m a g met grond verwacht worden dat de 15 plaatsen,
die voor 1879—1880 zijn opengesteld voor personen die
') Om die reden is dan ook, in verband met "s Konings meerovereenkomstig die besluiten wenscheu te worden opgeleid,
genoemd besluit van 28 April 1879, de gratificatie voor Nederlandsche
spoedig vervuld zullen worden.
civiele artsen, wanneer z(j zich voor acht jaren als officier van g«zondheid in Nederlandsch Indie verbinden, gebragt op f 8000,
d. i. het geheclc bedrag van het rijkssubsidie dat aan de in opleiding
komende jongelieden in termijnen wordt uitgekeerd.
') Zie ook hierna onder het hoofd „Militair ondertcijs".
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!
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TOTALEN.

Inlanders.

Europeanen.

321

Gedeserteerd
of om tanige
andere reden
tjjgevotrd. h)

Afi ikanen.

Inlanders.

Europeanen.

1 34 1435 25 1146 738

Voor
memorie
gebragt.

359

390 294 1 12 1 387 53 1 » 631 3 53
1
1
119
693
53
1417

2414

30

GKVONNISD.

968 10151 12

18 14261 20

1

Tot
olficier
bevorderd.

6
1120

2287

48

1 8 7 » . 12

88 738 755

OEaACEERD.

Afrikanen.

4 1461

ÜEPASrOHTEKltD.

Inlanders.

2

Afrikanen.

Afrikanen.

I H Ï l 42

OVERLEDEN. «)

Europeanen.

Europeanen.

JAREN.

Inlanders.

GESNEUVELD.

A frikanen.

—

1

1166

5730

i

1 8 7 8 . 18 1 22 824

976 281

7
1807

41

4

553 985j 35

618

37

1638

838

» 153 4

59

136

22

216

37

»

22

2 398 2456 53 2626
536

5135

u) Hieronder zjjn begrepen de militairen beneden den rang van olficier, die stierven aan de gevolgen van wonden in den strijd bekomen.
Hun aantal bedroeg:
in 1874: 59 Europeanen, O Afrikanen en 45 inlanders, te zamen 104.
„ 1875: 20
„
2
„ 18
„
„
40.
„ 1876: 39
„
1
, 50
„
90.
„ 1877: 28
„
3
, 11
,
„
48.
„ 1878: 37
,
1
„ 42
80.
Het aantal of Hoeren (in bovenstaande tabel niet begrepen), die sneuvelden of aan de gevolgen van in den strijd bekomen wonden overleden, bedroeg: in 1874 1 en 13, in 1875 alleen 2 gesneuvelden, in 1876 4 en 9, in 1877 4 en 3, en in 1878 3 en 8, allen Europeanen.
6) Onder deze rubriek worden gerekend: adjudant-onderofficieren als dienstdoend officier aangewezen, vermisten, met een briefje van
ontslag verwijderden, en eindelijk militairen die om verschillende redenen van hun dienstverband ontheven werden zonder toekenning
van gagement of paspoort.

W E R V I N G.

154 3
88 2488 38
84
(71)
(~4)
(2)
(1)
187*
4369 137 2
192 4614
8 219
1408 2961 •
(51)
(3) (132) (2)
(5)
(1)
1876
196 5544
986 2801 >
3787 128 3
5 126
(56)
(29)
(2)
(5)
(2)
1877
227 2761
888 2326 »
3214 122 3
9 159
(30)
(19)
(2)
(3)
(5)
1878
729 1391 >
2120 143 8
81
260 e) 68 ( ) •
(3)
d)(26) (1)
(2)
") De aangebragte snppletietroepen bestonden dus in elk der opgegeven jaren voor
1336

892 6)1

2229
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Amboinezen. Meuadonezenen Alloeren.

suppletie uit Nederland.

Afrikanen.

Werving in Indie b).

Europeanen.

Als terug van desertie, als
niet meer voor memorie gevoerd ,
of om andere redenen
weder in de sterkte opgenomen.
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1

»
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6704

123
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2870

•
»

4

E

1

&
5
<

*
a>
| H

neraal.

p. m. 40, 68, 74, 72 en 65 pet. uit vreemdelingen.
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I>) De in deze rubriek tusschen ( ) geplaatste cijfers wijzen liet getal aan van lien die vroeger reeds gediend hadden ; dit aantal is
onder 't daarboven geplaatste cijfer begrepen.
«) Na terugkomst liier te lande, <>p nieuw te Harderwijk aangenomen.
d) Waaronder 0 met interruptie van een jaar.
e) De werving onder deze landaarden werd in de eerste helft van Januarjj 18/8 tijdelijk gesloten.
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1874

327 500

70 421 12

4

2

34

226 295 105 1294 565 799 177 1749

1875

261 559 162 1404 10

5

1

17

233 355 150 1586 504 919 319 3067

1876

179 497 112 830

9

15

3

8

120 420 125 1154 308 932 240 1992

1877

57 329

52 485

1

10

2

2

62 281 122 1054 120 620 176 1541

1878

40 309

50 372

1

15

5

1

68 303

De medegedeelde cijfers wijzen nagenoeg; alle op buitengewone omstandigheden. Terwijl in het vijfjarig tijdvak van
1868 tot 1872 in 't geheel niet meer dan 15 263 militairen,
en daaronder slechts 7208 Europeanen, uit de sterkte van
het Indische leger werden afgevoerd, ontvielen aan dat
leger in het jongste vijfjarig tijdvak, van 1874 tot 1878,
niet minder dan 27 557 man, waaronder 13 605 Europeanen. Het gemiddelde verliescijfer klom dus voor het geheele leger van ruim 3000 tot ruim 5500 'sjaars, en voor
de Europeanen alléén van ruim 1400 tot ruim 2700
'sjaars 'J.
Desniettemin is de legersterkte aanzienlijk toegenomen.
Blijkens het verslag van 1873 bedroeg het aantal aanwezige onderofficieren en manschappen op den laten Januarij
van dat jaar 26440 m a n , waaronder 11090 Europeanen; —
op 1 Januarij 1878 was hun aantal geklommen tot 38 905
m a n , waaronder 1(5 390 Europeanen, en op 1 Januarij 1879
(zie bis. 31) telde het leger 30 040 m a n , waarbij 1(5 200
Europeauen. E n dit terwijl liet aantal reëngagementen
in verhouding tot de legersterkte eer af- dan toenam.
Immers bij eene gemiddelde legersterkte van iets minder
dan 27 000 m a n , reëngageerden zich van DS68 tot 1872
gemiddeld per jaar:
voor 2 jaren 226 Europ. en 301 inlanders, tezamen
21->;
73
141
4
1452;
538
914
o
837

1350

2193;

en over de jaren 1874, 1870, 1877 en 1878 •), bij eene
gemiddelde legersterkte van omstreeks 30 000 m a n :
voor 1 ïi 2 jaren 501 Europ. en 444 inland., te zamen 1005;
4 »
71
»
113 » »
»
184;
1085
1612;
527
1159

1042

2801

') In het jaar 1873, tusschen de twee bovengenoemde vijfjarige
tijdvakken in gelegen, bedroeg het getal der uit de sterkte afgevoerde militairen 3765 man, waaronder 1991 Europeanen.
») Bjj de berekening van een gemiddelde behoort het jaar 1875
buiten beschouwing te blijven , vermits in dat jaar het aantal aesjarige reëngagementen van Europeanen plotseling steeg tot 1464,
kennelijk een gevolg der expiratie van het tweejarig dienstverband
dergtneu die n 1873 waren geworven.

AANMERKINGEN.

98 83(5 115 627 153 1209

a) Het aantal Europesche militairen, die zich zonder
premie reëngageerden, bedroeg in 1874 24, in 1875
30, in 1876 20, in 187715
en in 1878 geene.
'<) Van de inlandsche militairen reëngageerde zich zonder premie in 1874 1 Madurees, en in 1875 en 1878
telkens 1 Javaan.

In het eerstgenoemde vijfjarig tijdvak bedroeg dus het
aantal reëngagementen per jaar gemiddeld 8.1 pet. en in
de laatstgenoemde vier jaren gemiddeld slechts 7.8 pet.
van de legersterkte.
Uit een en ander volgt dat de werving steeds met groote
inspanning moest worden volgehouden; en let men nu op
de statistieke opgave betreffende de werving van Europeanen , als bijlage C gevoegd bij het verslag van 1877, dan
kan het wel geen verwondering te weeg brengen dat er
gestadig eene grootere wanverhouding kwam tusschen de
sterkte der verschillende elementen in liet leger en in 't
bijzonder tusschen die der Nederlanders en der overige
Europeanen. Op 1 Januarij 1879 bestond 4 9 ' / , pet. der
Europeanen uit vreemdelingen. Van 1857 tot 1866, in
10 jaar tijds, werden in Nederland voor het Indische leger
geworven 11 379 Nederlanders, d. i. gemiddeld 1140 per
jaar; van 1867 tot 1876 13 215, of gemiddeld 1322 per
j a a r , e n , laat men het jaar 1873 buiten beschouwing, —
toen door toelating van tweejarige dienstverbindtenissen
het aantal Nederlanders, die geworven werden, plotseling
tot 30(58 k l o m , — dan blijkt dat sedert 1857, trots alle
inspanning, slechts bij groote uitzondering meer dan
1500 Nederlanders in één jaar verkregen werden. Wel kan
gezegd worden dat van 1 Julij 1878 tot 1 Julij 1879
onder de in Nederland geworvenen betrekkelijk minder
vreemdelingen voorkwamen dan in de voorafgegane jaren
liet geval w a s , doch dit is alleen het gevolg van vermindering van het contingent, waardoor de werving van
vreemdelingen meer beperkt kon worden. Het aantal Nederlanders, die in dien tijd werden geworven, bedroeg
slechts 666, dat der vreemdelingen 1084 -1), zoodat in
3

) Te Harderwijk werden in de sterkte gebragt:

in Juiy

1878 46 Nederl. en
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„

In 12 maanden: 066 Nederl.en 1084 vreemdel., te zamen 1750 man

Bijlage C.
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de gelederen van het leger ook na 1 Januarij 187!) de
verhouding nog ongunstiger werd.
Het is dan ook dringend noodig dat krachtige maatregelen worden genomen om liet evenwigt te hentellen
tusschen de sterkte der verschillende elementen in het
leger, waartoe slechts op twee wijzen is te geraken , en
wel door geleidelijke inkrimping der tegenwoordige formatie en daarmede gepaard gaande vermindering der
legersterkte , waardoor liet aantal uit te zenden suppletietroepen almede zal kunnen worden beperkt, en voorts
door te trachten de werving van Nederlanders uit; te breiden
met gelijktijdige inkrimping, zoo mogelijk zelfs sluiting,
der werving van vreemdelingen.
In het vorig verslag werd er reeds op gewezen, dat elke
maatregel ter bevordering der werving van Nederlanders
voor het Indische leger invloed uitoefent op de getalsterkte
der vrijwilligers in het Nederlandscho leger. Alleen overleg
tusschen de Departementen van Koloniën en van Oorlog
kan derhalve in dit opzigt tot eene gewenschte oplossing
leiden , en het is uit dien hoofde dat de Regering heeft
gemeend de vraag , op welke wijze het best in de behoefte
aan Nederlandsehe soldaten voor het Indische leger zal
zijn te voorzien, te moeten onderwerpen aan het oordeel
eener gemengde commissie, waarin beide Departementen
vertegenwoordigd zijn. De bijeenroeping van zoodanige
commissie is te meer noodig g e a c h t , omdat in de jongst
verloopen jaren nog een ander vraagstuk , voor beide legers
van gelijk belang, meer en meer op den voorgrond t r a d ,
namelijk dat der staatsregtelijke verhouding tusschen de
strijdkrachten van den Staat in het moederland en in de
koloniën '). Üok hieromtrent is het advies dierzelfde commissie gevraagd ').
W a t de aanvulling van het kader bij de verschillende
wapens betreft, geeft bijlage G een uitvoerig vijfjarig
overzigt. De kaderschool voor de vesting en garnizoensartillerie te Batavia en die voor de veld- en bergbatterijen
te Banjoe-Biroe leverden blijkens die bijlage ook in 1878
een niet onbeduidend contingent. Hetzelfde kan gezegd
worden van de kaderschool voor de genie te Willem I ,
en moge tot dusver de opleiding van geniekader voorden
Indischen dienst bij het bataillon mineurs en sappeurs te
Utrecht nog slechts 2 korporaals hebben opgeleverd, het
laat zich aanzien dat hiervan voor de toekomst betere uitkomsten zijn te wachten. Vooreerst heeft de oprigting eener
afzonderlijke school- en telegraafkompagnie meer eenheid
gebragt in die opleiding 1 , maar bovendien mogt het g e l u k k e n , door op ruime schaal openbaarheid te geven aan
de voorwaarden van toelating, in de jongst verloopen
maanden het aantal aangenomen jongelingen niet onbeduidend te doen stijgen. Sedert 1 J ulij 1878 (zie vorig verslag blz. 42) werd dat aantal meer dan verdubbeld, zoodat
op 1 Julij i879 27 jongelingen in opleiding waren.
Militair onderwijs.
Het militair onderwijs in Neder*
landsch Indie verdient ditmaal bijzondere vermelding,
eensdeels omdat in de regeling van dit gewigtig onderdeel van den dienst in de jongst verloopen jaren belang •
rijke wijzigingen werden aangebragt, anderdeels omdat
eene definitieve regeling van het onderwerp, ter vervang i n g der thans geldende voorschriften, die eenheid eu
zamenhang missen , spoedig mag worden verwacht.
Terwijl nog weinige jaren geleden de cursussen , die
tot voorbereiding dienden der lessen bij de militaire school
te Meester-Cornelis, over 18 korpsen van het leger verspreid waren , werden ze in 1875 tot 5 t e r u g g e b r a g t ,
l
) Men zie dienaangaande de Memorie van Beantwoording betrefl'ende de Indische begrooting voor 1879 (Gedrukte stukken der
Tweede Kamer, zitting 1878—1879. — 4 . — N". 46, blz. 11).
J
) De bedoelde commissie is als volgt zamengesteld: voorzitter,
de gepensioneerde generaal-majoor van het Nederlandsehe leger

A. W. P. W E I T / E L ;

waarvan 4 voor do opleiding van officieren der infanterie
en der administratie en 1 voor de kavalerie. Vooral do nanwezigheid van een aantal batailloni op het oorlogitooueel
maakte die wijziging dringend noodig. Doch ook nu nog
bleek er te weinig eenheid in het onderwijs te bestaan,
en dit gaf aanleiding om in 1878 het aantal dier roorbe*
reidende scholen tot 3 te beperken : 2 voor de infanterie
(te Willem 1 en Meester-Gornelis) en 1 voor de kavalerie
(te Salatiga), alle met een 2jarigen leercursus, gerigt op
het onderwijs bij de militaire school te Meester-Cornrlis
Bovendien is te Weltevreden eene artillerieschool gevestigd
met 4jarigeu leercursus, waarbij do lessen worden gegevee
door één organiek daarvoor aangewezen luitenant en voorts
door eenige officieren , meest werkzaam bij een of ander
bureau, die dit onderwijs waarnemen bij hunne overige

bezigheden.
Het Dpperbestuur had er reeds in 1875 op aangedrongen
een voorstel te ontvangen tot algeheele regeling van liet
militair onderwijs, en daarbij vooropgesteld dat én de
financieele zijde van het vraagstuk , én de noodzakelijkheid
om zoo min mogelijk de wetenschappelijk gevormde olficieren (ten behoeve van het onderwijs) aan den actieven
dienst te onttrekken, dringend geboden het onderwijzend
officierspersoneel tot ëen strikt minimum te benerken.
Daaruit volgde van zelf dat men moest trachten de onderwijskrachten, waar mogelijk, gelijktijdig te benuttigen
voor de vorming van officieren en voor de opleiding van
kader. Het Indisch ,legerbestuur achtte zamengang dier
beide onderdeelen van het militair onderwijs niet wenschelijk, maar dezerzijds werd, op grond van de zoo even
vermelde motieven, die meening niet beaamd, te minder
toen bij onderzoek bleek dat in Nederland belangrijke
resultaten waren verkregen van de gelijktijdige opleiding
van officieren en kader 3). Terwijl intusschen het legerbestuur geleidelijk de hierboven vermelde verbeteringen
in iiet militaire onderwijs b r a g t , kwam in Nederland bij
's Konings besluit van 13 April 1878 n°. 16 (Receuil Militair,
deel I , blz. 813) eene nieuwe regeling van het korpsonderwijs aan toekomstige officieren tot s t a n d , en hierin
werd aanleiding gevonden om bij de Indische Regering
nader aan te dringen op het maken eener algemeene regeling voor het Indische leger.
Nu volgde in den loop dezes jaars een voorstel uit Indie,
dat in hoofdzaak eene bestendiging van den bestaanden
toestand beoogde;, en gepaard g i n g met een tweede voorstel
tot oprigting eener afzonderlijke infanterie-kaderschool met
daaraan verbonden normaalsciiietschool, en tot opneming
der kaderscholen voor artillerie en genie te Batavia , BanjoeBiroe en Willem I in de normale legerformatie. Daarbij
werd tevens te kennen gegeven dat het legerbestuur aan
de artillerie-school te Weltevreden slechts een tijdelijk karakter wilde doen behouden, vermits voor de aanvulling
van het officierskorps der artillerie in den vervolge op een
voldoend aantal kadetten aan de Koninklijke Militaire
Akademie mogt gerekend worden.
Tot de verwezenlijking dezer denkbeelden zou eene jaarlijksche verhooging der begrooting met ruim f 140 000 gevorderd worden.
Zij zijn echter door het Dpperbestuur niet aannemelijk
geoordeeld, hoofdzakelijk op grond van de hierboven merlegedeelde overwegingen die reeds vroeger hier te lande
gegolden hadden. Bovendien had het de aandacht g e trokken dat bij de Indische voorstellen werd uitgegaan
van de meening dat de korpsscholen, waarvoor thans jaarlijks eene uitgaaf van f 0.25 per man op de begrooting
voorkomt, die geldelijke ondersteuning niet behoefden.
Hierdoor werd aanleiding gegeven om te vreezen dat
het onderwijs aan die korpsscholen in den vervolge \vronachtzaamd zou worden, of wel dat daarvoor weldra
toch weder nieuwe fondsen zouden moeten worden aan
gevraag-d , wat alzoo wederom tot hoogere uitgaven zou
leiden."De Indische Regering werd derhalve uitgenoodigd
een nader voorstel in te dienen betreffende de vereenigde
opleiding van officieren en van kader, en daarbij werd

leden: mr. M. 8. P O L S , advokaat-tiskaal van

's Konings zee- en landmagt, kolonel L. M. E. W I L H E L M I E , kommandant van het koloniaal werfdepót, J. S. D I E P U U I Z E N , onderintendant 1ste klasse van het Indische leger, W. H. STAVEKMAN, kapitein
der artillerie bjj het Indische leger, W, R O O S E B O O U , kapitein van
den generalen staf bij het Nederlandsehe leger, 11. E. K L E I N , referendaris bü het Departement van Oorlog, jhr. J. D. S i x , hoofdkoniniies
bi) het Departement van Koloniën; secretaris: J . F . D. BBUIXSHA,
kapitein der infanterie by het Indische leger.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

») Bü het instructiebataillon te Kampeu werden van 1 Januarü
1851 tot 1 Januarü 1876 opgenomen 912:! volontairs, waaruit 177
officieren, 1278 onderofficieren en 7570 korporaals werden gevormd,
en by de officiers-examens werden in den regel doordeadspiranten
van het instructiebataillon hooge nummers behaald.

[5. Z.]
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o p g ' m e r k t dat hst raadzaam scheen te acliten o m , belioudens doeltreffende Overgangsbepalingen, in de toekomst
de opleiding van officieren in Indie slechts tot de vreemdelingen te beperken, vermits toch de ondervinding geleerd
heeft dat de meeste Nederlanders, die in Indie tot officier
bevorderd worden, hunne militaire loopbaan hier te lande
aanvingen, en dus ook wel hier te lande tot den officiersrang hadden kunnen worden opgeleid.
Rekening houdende met de verliezen , die blijkens het
vorig verslag (hlz. 38) gemiddeld jaarlijks moeten worden
g e d e k t , en met de omstandigheid dat het productief vermogen der Koninklijke Militaire Akademie voor de toekomst
niet geringer behoeft geraamd te worden dan vóór de werking der wet van 17 t Julij 1869 (Nederlandsen Staatsblad
n°. 141), kan men aannemen dat getracht moet worden
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in Indie jaarlijks ongeveer 25 officieren der infanterie en
der administratie te verkrijgen, en in Nederland van de
cursussen 34 '). Omtrent dit punt wordt tusschen de
Departementen van Oorlog en van Koloniën van gedachten
gewiweld, waarbij tevens de vraag wordt overwogen, in
hoeverre er mogelijkheid zou bestaan o m , bij onvoldoeude
opkomst In Nederland van adspirant-kadetten voor den
Indischen dienst, jaarlijks ook in Indie de gelegenheid te
geven om admissie-examen voor de Koninklijke Militaire
Akademie af te leggen.
(Ingerekend de kaderscholen van de artillerie en de genie,
werd in 1878 bij 110 korpsscholen lager onderwijs gegeven, en dat wel bij 106 infanteriescholen en 4 kavaleriescholen , die te zamen aan onderofficieren en mindere militairen s ) 2901 leerlingen telden, verdeeld als volgt:
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De kaderschool voor de vesting- en garnizoens-artillerie
te Batavia telde 3 4 , die voor de veld- en bergbatterijen te
Banjoe-Biroe 30 leerlingen en de kaderschool voor de genie
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Eindelijk blijft, nog gewag te maken van het onderwijs
door Indische officieren genoten bij den cursus in de tweede
afdteling der krijgsschool in Nederland. Door het votum
Tan de Tweede Kamer der Staien-Genernal in de zitting
van 29 November 1878 bleven daarvoor op de Indische begrooting voor 1879 geen gelden beschikbaar, en de vraag
rees derhalve aanstonds, hoedanig te handelen met de vijf

| Indische officieren die bereids tot dien cursus waren toe' gelaten , waaronder 2 kapiteins die den volledigen cursus
zouden hebben doorloopen wanneer zij de lessen nog slechts
één jaar volgden. De drie overige officieren waren eerst
I kort te voren, en daarvan twee met hun gezin, in Nederj l:md aangekomen. Toen een nader votum van de Tweede
Kamer, den 16den December 1878 uitgebragt bij de be-

•) Volgens ecne bijlage der Memorie van Beantwoording betr effende het in 1877 ingediende (tweede) wetsontwerp tot regeling
van het onderwijs aan de Koninklijke Militaire Akademie (Gedrukte
stukken der Tweede Kamer, zitting 1876—1877. 131. n». 7), werden van die instelling, vóór de invoering der aangehaalde wet van
1869, jaarlijks gemiddeld 14 infanterie officieren voor Indie vcrkregen. Het aantal officieren, volgens bjjlage C van 't vorig verslag
jaarlijks bcnoodigd voor de infanterie en administratie in Indie,
bedraagt 73. Wat de artillerie en genie betreft, wordt gerekend
dat de Koninklijke Militaire Akademie in de behoefte aan officieren

zal voorzien. In verband hiermede is de Indische Regering uitgenoodigd om reeds dadelijk (in den geest van haar eigen voorstel;
zie vorige hlz.;) de geleidelijke opheffing der artillerie-school te
Weltevreden voor te bereiden. (By de voorgenomen inkrimping
der kavalerie zullen de weinige kavalerie-officieren vermoedelijk wel
uit Nederland kunnen verkregen worden.)
:
) Ongcrekend nog 136 andere leerlingen: 6 Afrikaansche of
inlandsche pupillen en 130 niet-militairen (zonen van inlandsche
soldaten).

[*.
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handeling: v a n het wetsontwerp tot voorloopige vaststellingvan het VlIIste hoofdstuk dar Staats begroot ing TOOT 1879,
de lessen aan de tweede afdeeling der krijgsschool deed
schorsen, werden de Indische officieren tijdelijk ter beschikking gesteld van den Minister van Oorlog, om, in afwachting eener nadere r e g e l i n g , bij het Nederlandsche
leger gedetacheerd te blijven. Het status quo wordt te
hunnen aanzien vooralsnog gehandhaafd, in afwachting
der behandeling van het wetsontwerp tot regeling van de
opleiding en de bevordering der officieren van den generalen
staf ' ) , welks 9de artikel de gelegenheid tot opleiding van
Indische officieren bij de tweede afdeeling der krijgsschool
openstelt. Tevens blijft in verband daarmede de gelegenheid
voor Indische officieren , om tot de lessen dier school te
worden toegelaten , voorloopig gesloten.
Bewapening.
Op 1 Januarij 1879 waren in Indie aanwezig 44 505 Beaumontgeweren. Het voornemen bestaat
om dien voorraad tot 50 000 op te voeren en dat aantal
vervolgens steeds compleet te houden.
Oponthoud , ondervonden bij de uitzending van messingplaat, was oorzaak dat de patroonfabriek te Soerabaijain
1878 2 millioen patronen minder afleverde dan in 1870.
Ongerekend de uitrusting van de verschillende bezettingen in
de buiten bezittingen, waren op 1 Januarij 1879 in de oorlogsmagazijnen op Java en in Atjeh ruim 8 millioen scherpe
patronen geborgen. Tot aanvulling van den voorraad strekt,
behalve hetgeen de patroonfabriek te Soerabaija oplevert,
de uitzending van 4 millioen ledige patroonhulzen 'sjaars
uit Nederland.
De bewapening van de bereden artillerie en van het
korps mineurs en sappeurs met het revolverpistool, waarvan in het verslag van 1876 (blz. 38) melding werd gem a a k t , is thans voltooid. Ook het escadron kavalerie in
Atjeh werd van dit wapen voorzien en in verband daarmede wordt de voorraad revolvers met 1000 vermeerderd.
Een voorstel, om voor de officieren der infanterie een
nieuw model van sabel aan te nemen, wordt aangehouden
totdat de later te vermelden wijziging van kleeding en
uitrusting voor het leger kan tot stand komen.
De voortgezette proeven met het Italiaansche veldkanon
hebben de gunstige verwachtingen, die aanvankelijk van
dezen vuurmond werden gekoesterd (verg. vorig verslag,
blz. 44), in geenen deele bevestigd. Die proeven hebben
doen zien dat de vuurmond de nadeelen bezit, welke het
bronzen geschut steeds aankleven. Het wordt namelijk
spoedig en vooral onregelmatig uitgeschoten, waardoor zich
bij de stukken eener zelfde batterij na korten tijd aanmerkelijke verschillen in de schootsverheid openbaren. De batterij
geraakt daardoor buiten staat om in haar geheel werkzaam
op te treden, vermits de verschillende stukken, om hetzelfde
doel te kunnen treffen, daarvan op zeer uiteenloopende
afstanden verwijderd moeten zijn. Van de invoering van dit
geschut werd mitsdien, even als van de aanschaffing van het
vroeger besproken Oostenrijksche veldkanon, bepaaldelijk
afgezien. Ten einde nu te voorkomen dat eene nieuwe reeks
van proeven wederom tot oponthoud leide bij de dringend
noodige invoering van een beteren vuurmond voor de velden bergartillerie, zal eerlang voor elk der beide onderdeelen
van het wapen eene volledig uitgeruste batterij worden
uitgezonden van stalen achterlaadgeschut, door de firma
KRUPP te Essen te leveren, behoudens wijziging van enkele
onderdeelen ingerigt overeenkomstig het model van het
zoogenaamde Oostenrijksche kavalerie-kanon en van het
onlangs in Zwitserland ingevoerde bergkanon. Van beide
vuurmonden is het kaliber 7,5 cM. Beide batterijen, die
vermoedelijk nog vóór het einde dezes jaars naar Indie zullen
worden verscheept, zullen dan aanstonds in dienst gesteld
kunnen worden zonder voorafgaande détailbeproeving,
daar deze , in tegenwoordigheid van daartoe aangewezen
officieren van de Indische artillerie, op het proefveld der
firma K m i>i> plaats heeft vóór de levering. De zeer gunstige
rapporten, nopens de vuurmonden uitgebragt vóórdat zij
door andere mogendheden werden .aangenomen, geven een
voldoenden waarborg dat van hunne invoering goede resultaten zijn te wachten.

') Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 1877—1878.—
»•»• , en 1878—1879. — 38.
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De gemetselde bedding op het schietveld te Adiredjo
(Banjoemas) voor het kanon van 24 cM. (zie vorig verslag
blz. 44) kwam gereed, doch door den slechten gezond,
heidstoestand aldaar in het afgeloopen jaar konden de
proeven met dat kanon niet genomen worden.
Het nader onderzoek, blijkens het vorig verslag ingesteld naar een geschikt terrein voor artillerie proef- en
schietveld in Java's eerste militaire afdeeling , heeft nog niet
tot eene bepaalde conclusie geleid.

Kleeding en uitrusting.
De door de Indische Regering
toegezegde voorstellen tot herziening der voorschriften
nopens de kleeding van het leger, waarvan reeds in de
drie jongste verslagen sprake w a s , werden in den aanvang van 1879 door het Opperbestuur ontvangen. Daarin
werd het reeds vroeger Uitgesproken afkeurend oordeel
over de tot dusver gebruikelijke katoenen kleeding voor
de onderofficieren en minderen bevestigd, en in beginsel
de wensch uitgedrukt om die kleeding door wollen stoffen
te doen vervangen. Alvorens die stoffen bepaald aan te
wijzen, wenschte men echter nog te wachten op den uitslag der beproeving van in gebruik gegeven kleedingstukken , en dientengevolge kon geen bepaalde berekening
worden gemaakt van de kosten die de opvolging van het
voorstel zou te weeg brengen. De helmhoeden , vervaardigd
van nipabladeren uit Borneo's Wester-afdeeling, van welker
beproeving in het vorig verslag melding werd genu.akt,
hebben in Atjeh bij eene eerste proef' slechts ten deele
voldaan; eene tweede proef met een verbeterd en steviger
model wordt thans op zeer ruime schaal toegepast. Derhalve kon ook nog geen beslissing genomen worden omtrent
het te kiezen hoofddeksel. Beide omstandigheden hebben
er toe geleid eene definitieve regeling van het onderwerp
te doen aanhouden. Aan de Indische Regering is hiervan
kennis gegeven, met uifnoodiging te zijner tijd de gegevens
te verschaffen, die ter oplossing van het vraagstuk onmisbaar geacht worden.
Huisvesting.
Zoo als voorzien werd, namen ook nog in
1878 het onderhoud en de herstelling van bestaande militaire établissementen een voornaam deel der beschikbare
werkkrachten in beslag. De toestand dier établissementen
was op het einde van het jaar echter over het algemeen
bevredigend, zoodat in 1879 een zeer belangrijk deel der
werkkrachten gebezigd kan worden voor den aanvang of
de voortzetting van den bouw der groote permanente
legerplaatsen in de binnenlanden van Java en van sommige
nieuwe werken in de buitenbezittingen.
Intusscben werd in het afgeloopen jaar reeds met kracht
begonnen aan den bouw van het permanente kampement
te Magelang (Kadoe), o. a. bestem'! voor het 2de depótbataillon. Het semi-permauente kampement te Malang
(Pasoeroean) voor het 3de depótbataillon zou omstreeks
Mei 1879 geheel voltooid zijn. Met den permanenten kam •
pementsbouw aldaar zal spoedig kunnen worden aange*

vangen; de projecten zijn aoo goed als gereed, terwyl reeds

in December jl. fondsen zijn beschikbaar gestel 1 om in het
bezit der benoodigde terreinen te geraken. Voor den bouw
van het permanente kampement te Boitenzorg voor het
18de (in 1875 opgerigte) veldbataillon, dat nog altijd gedeeltelijk in tijdelijk logies gehuisvest is, werd in het
voorjaar van 1879, na openbare aanbesteding, met een
aannemer gecontracteerd , die daarmede U-gen bet eind van
1881 gereed moet zijn. De keuze van een emplacement in
de Preanger regentschappen voor de oprigting van een
permanent kampement, dat, behalve vuur het lste depótbataillon, ook bestemd is voor 2 veldbataillons en 1 bergbatterij van de lste militaire afdeeling van Java, is nog
bij het legerbestuur in overweging. De Indische Regering
is echter uitgenoodigd in geen geval met oen arbeid aldaar
te doen beginnen vóórdat de établissementen te Malang
en Magelang hunne voltooijing naderen, en dat wel ter
voorkoming van versnippering der werkkrachten, die alleen
kan leiden tot vertraging van de overbrenging der garnizoenen uit de kuststreken n a a r d e binnenlanden, een
maatregel die, èn uit het oogpunt van humaniteit, én in
't belang der completeering van het leger, dringend uitvoering eischt.
.
Het kampement voor het 5de bataillon infanterie (\\ ur-
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bijna alle militaire werken in daghuur worden uitgevoerd.
tembergsche kazerne) te Samarang werd gerestaureerd
en voor een veldbataillon van de nieuwe formatie inge- ii Slechts vijf werken vonden aannemers, terwijl zestien
aanbestedingen voor de levering van materialen gelukten.
rigt. 'I'e Banjoe-Biroe werden hij het infanterie-kampement
Ten slotte zij medegedeeld dat in 1878 weder verbetetwee Mini-permanente kompa^oies-kazernei opgerigt, ter
ring werd gebragt in de uitwendige verlichting van eenige
voorziening,' in het gebrek aan logies hij eventueelen terugkampementen.
keer uit Atjeh van een der aldaar gelegerde drie bataillons uit de 2de militaire afdeeling van Java. De bouw der
Voediut/. Het tarief voor de voeding van het leger op
permanente kampementen te I'adang en Fort de Koek
voet van vrede onderging in het afgeloopen jaar geene
werd 100 kraehtig mogelijk voortgezet; vooral opeerstgeverandering 4). De vastgestelde indemniteiten bij gemis van
noemde plaats heerschte eeliter gebrek aan werkvolk,
daar bet onderhoud der aldaar TOOT de evacuaties uit Atjeli voeding in natura werden eenigszins verhoogd en meer in
overeenstemming gebragt met de prijzen der levensmiddelen
opgerigte teniporaire gebouwen vele werkkrachten in
volgens de contracten van aanbesteding. Het geconserbeslag nam. Het nieuwe établissement Tatas te Ban '.jerveerd Australisch vleescli bleef goed voldoen, en werd gemasin, waaraan gedurende liet afgeloopen jaar aanhoudend
durende het afgeloopen jaar in voldoende hoeveelheid uit
werd doorgewerkt, zal zeer waarschijnlijk in 1880 volMelbourne ontvangen.
tooid worden. De bouw van een nieuw établissement te
De hier te lande aangemaakte portatieve waterreinigingsBoentok (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd
toestellen (waarover zie o. a. het verslag van 1877, blz. 45)
voorbereid, en de voltooijing er van kan in 1881 verwacht
zijn, in verband met sommige daaraan nog noodig g e worden. Te Amoenthai in dezelfde retiidentie werd een
bleken wijzigingen, te Batavia in beproeving.
aanvang gemaakt niet den bouw van officierswoningen ,
die denkelijk in 1880 gereed zullen komen. Ook werd hegonnen met de verandering en uitbreiding van de militaire
Algemeene (jezondheidstoeslaiid; ziekenverplcyiuy, enz. In
gebouwen te Singkawang en I'ontianak (Westerafdeeling
de bijlagen D en E wordt eene uitvoerige statistiek gegeven
van Borneo), noodig geworden in verband met de reorgabetreffende den gezondheidstoestand van het leger. Uit
nisatie van de troepenmagt in dat gewest (Indisch Staatshet volgend overzigt, aan genoemde bijlagen ontleend,
l
blad 1877 n°. 176) ).
blijkt dat de gezondheidstoestand der troepen in 1878 meer
nog dan in 1877 te wenschen overliet.
Even als in 1877 moesten ook in het afgeloopen jaar
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In 1878 werden dus 9109 ziektegevallen meer behandeld dan in 1877. Het is echter een verblijdend verschijnsel
dat het aantal ziektegevallen niet doodelijken afloop
veel geringer was dan in 1877 ; terwijl er in laatstgenoemd jaar van 108 480 zieken 2083 overleden, zijn erin
1878 van 117 589 verpleegden 1628 bezweken. Vooral
koortsen en dysenterie, benevens diarrhee en berri-berri,
eischten weder het grootste getal offers. Berri-berri kwam
bijna uitsluitend voor onder de inlaudsclie militairen, vooral
in Atjeli; de sterfte onder deze lijders was zeer groot.
Cholera bepaalde zich tot enkele sporadische gevallen te
Batavia, Meester-Cornelis, Willem 1 en Soerabaija; in
Atjeh deden zich 9 gevallen voor, waarvan 7 met doodelijken ailoop. In het geheel overleden in 1878 slechts 20
militairen aan cholera. De bestaande gelegenheid tot verpleging der van Atjeh geëvacueerde zieken en gewonden
onderging geen andere wijziging, dan dat het tijdelijke
hospitaal voor niet-militaire werkers te Padang — als voorloopig niet meer benoodigd — werd opgeheven. Van dat
g e b o u w wordt thans gebruik gemaakt voor de verzorging
van u i t Atjeh teruggekeerde zieke dwangarbeiders.

De in liet groot militair hospitaal te Weltevreden voortgezette proeven met de toediening van paracotoïn aan diarrhee-lijders (zie vorig verslag, blz. 45 noot,) beantwoordden
zóó weinig aan de verwachting, dat van de verdere toepassing van dit nieuwe geneesmiddel moest worden afgezien.
Behoniugen en straffen. In het afgeloopen jaar wrerd
wederom aan een aautal officieren en minderen van het
Indisch leger eene Koninklijke onderscheiding toegekend
ter beloouing van hunne houding tegenover den vijand,
terwijl bovendien , als een bijzonder bewijs van 's Konings
tevredenheid over de houding van zee- en landmagt bij de
expeditie tegen Samalangan op de noordkust van Atjeh
(8 Augustus—20 October 1877), bij Zijner Majesteits besluit
van 15 October 1878 n°. 62 (Indisch Staatsblad n°. 323)
het in 1869 ingestelde eereteeken voor belangrijke krijgsverrigtingeu ook toegekend werd aan hen die aan deze
expeditie deelnamen. Aan de officieren en minderen, behoord hebbende tot de in het voorjaar van 1878 in het
noorden der residentie Tapanoli en langs de westkust van
2

')

Zie liet vorig verslag, blz. 37.

) Over de voeding enz. der troepen in Atjeh wordt gehandeld
in § 4 van dit hoofdstuk.

Bijlage C.
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Atieh geageerd hebbende kolonnes, de eene onder den
luitenant-kolonel ENGEI, , en de andere onder den luitenantkolonel VAN LIER , werd ter zake van hun daarbij gehouden gedrag de tevredenheid van den Gouverneur-Generaal
betuigd.
Uit de statistieke opgaven op blz. 35 en uit de bijlage C
hierachter blijkt reeds dat in de jongst verloopen jaren
het aantal gecondemneerde zooveel als dat der gedegradeerde
militairen niet onbeduidend vermeerderde. Te Ngawi en te
Klatten nam het aantal gestraften in 1878 toe met 104
Europeanen en 25 inlanders; terwijl het aantal gedetineerde militairen, op 1 Januarij 1878 bedragende 420 (waaronder 292 Europeanen), op 1 Januarij 1879 geklommen
was tot 460 (waaronder 323 Europeanen). Na de mededeelingen op blz. 30 voorkomende , kan bet trouwens niet
verwonderen dat bij de honge numerieke eisehen, die in
de jongst verloopen jaren bij de werving gesteld moesten
worden, hot gehalte der geworvenen daalde. Desertie kwam
echter in 1878 vooral onder de inlanders minder voor
dan in de voorafgegane jaren, hetgeen vooral het gevolg
was van de sluiting der inlandsche werving ('t meest toch
deserteerden nieuw aangeworvenen). In het vorenstaande
ligt eene nieuwe reden tot de opdragt, blijkens blz. 37 aan
eene speciale commissie gedaan, die o. a. moet leiden tot
herziening der bepalingen nopens de werving en totdeugdelijk onderzoek naar de middelen die de geregelde aanvulling van het Indische leger kunnen waarborgen.

krijgbaar stellen van goed en goedkoop bier, door tusschenkomst van het Departement van Koloniën aangeschaft
in de meening dat dit zal kunnen leiden tot een minder
gebruik van jenever en andere sterke drinken onder de
Europesche mindere militairen. Aanvankelijk heeft de proefneming zeer gunstige uitkomsten opgeleverd, zoodat dan
ook de noodige stappen zijn gedaan om de verschillende
kantines van het Indische leger op den duur van dezelfde
biersoort te voorzien.

llemonte. Tot de reeds lang voorgenomen oprigtin" van
eene militaire paarden stoeterij op liet schiereiland Malassoro (Zuid-Celebes) is in Januarij 1879 (Indiach Staatsblad
n°. 1) magtiging verleend. Daarbij zullen zijn ingedeeld —
vooralsnog als gedetacheerd van hun regiment — 2 officiereu en 58 a 78 minderen van het wapen der kavalerie.
De hun te verleenen toelagen zijn vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1879 n°. 72. De noodige temporaire gebouwen,
met welker oprigting reeds in 1878 begonnen is, komen
dit jaar gereed. De stoeterij treedt voorloopig in werking
met 8 hengsten en 150 a 200 merries. Maatregelen zijn
getreden om de baai van Malassoro geregeld te laten aandoen door de maandelijksche mailboot tusscheu Makasser
en Boeton. In afwachting van de te verkrijgen resultaten
zal inmiddels getracht worden door aankoop van paarden
op de drie hoofdplaatsen van Java en te Makasser voorloopig voor de aanvulling der remonte zorg te dragen.
De in beproeving zijnde muildieren hebben in 1878,
Reglementen en voorschriften; handleidingen bij het onder- toen zij in Atjeh bij de krijgsverrigtingen tegen Garoet en
in de IV en VI Moekiin gebezigd werden , niet voldaan.
ivijs. Behalve eene voorloopige instructie voor liet beheer
Op drassig terrein zijn ze als lastdieren onbruikbaar beder dépöt-bataillons werden, sedert de zameustelling van
vonden. Ze zijn dan ook naar Java teruggezonden , alwaar
het vorige verslag, nog vastgesteld: 1°. nieuwe voorschriften
thans wordt beproefd in hoeverre deze muilezels als draagvoor de garnizoensbibliotheken der officieren; 2°. een
of trekdieren in bergstreken bruikbaar zijn.
nieuw algemeen voorschrift nopens het verlaten van den
dienst door militairen beneden den rang van officier; 3°.
een nieuw reglement op de tweede afdeeling der kompagnie§ 2. Fortificatien.
school, onderdeel » tirailleurschool"; 4°. het voorschrift
betreffende de wapenen en schietoefeningen der infanterie ,
Vermits ook in 1878 de werkkrachten der genie bijna
en 5°. een reglement op de exercitien der veldartillerie:
geheel in beslag genomen werden door verschillende werkscholen te paard, batterijschool (2de gedeelte).
Met de zameustelling van een nieuw administratie- zaamheden ten dienste der troepenlegering, zoowel in
Atjeh als elders, was voor den arbeid aan fortificatiewerken
reglement voor de laudmagt in Nederlandsen Indie werd
slechts een gering personeel beschikbaar. Terwijl de kustvoortgegaan. De vaststelling van dat reglement wacht
batterij op den landtong te Tjilatjap inmiddels voltooid
echter op eene beslissing aangaande de nieuwe instructie
werd , is liet vraagstuk der verdere bevestiging dier positie
voor het beheer van het materieel bij bet departement
van oorlog, die thans bij de algemeene rekenkamer te nog niet tot oplossing gekomen. Door eene commissie van
Batavia in overweging is, alsmede op eenige nog in be- officieren van den generalen staf wordt nagegaan wat
zoowel daar als te Soerabaija onmisbaar is. Ten aanzien
werking zijnde administratieve voorschriften.
Voorts zijn bij het departement van oorlog nog in be- der kleinere verdedigingswerken is slechts aan te teekenen
handeling: reglementen op den velddienst, den garni- dat een paar forten (te Banjoewangi en te Paleinbang)
zoensdienst en den inwendigen dienst der kavalerie, van den 3den tot den 4den rang werden teruggebragt
een reglement van huishoudelijk bestuur der provoosthuizen, (Indisch Staatsblad 1879 n°. 69), en dat in de residentie
en eene handleiding betreffende bet legerbeheer ten dienste Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo kwam te vervallen
van het onderwijs van kadetten voor den Indischen dienst de redoute te Sampit, doch daarentegen als eene nieuwe
versterking van den 4den rang in de ranglijst werd opgeaan de Koninklijke Militaire Akademie.
nomen de nog in aanbouw zijnde redoute te Boentok
Wijders worden door verschillende officieren nog ver- (Indisch Staatsblad 1879 u°. 5).
vaardigd: een tweetal handleidingen ten gebruike op de
militaire school bij het onderwijs in de geschiedenis en in
de artilleriewetenschappen enwapenleer; eene handleiding
§ 3. Topografische dienst.
voor de geodesie (topografie en geomorfie) ten behoeve
vau de officieren bij de militaire verkenningen; en eindelijk
Verschillende omstandigheden waren oorzaak dat in het
een atlas van Nederlandsen Indie, speciaal ten dienste vau
afgeloopen jaar de topografische opneming van Java niet
het militair onderwijs.
zoo belangrijk vorderde als in 1877. ') Wel kon het personeel genoegzaam voltallig worden gehouden, maar er
Bijzondere instellingen in het materieel belang van den
hadden vele mutatien onder de opnemers plaats, zoo door
soldaat. Het aantal deelhebbers in het militair spaarfonds ziekte als ontslag, en de nieuwe krachten konden niet
klom gedurende het laatst bekende jaar (1877) van 407 zooveel goed werk leveren als de lang geoefende opnemers.
tot 1353, die aan kapitaal en rente een gezamenlijk te- Daarbij kwam dat meer opnemingspersoneel buiten Java
goed hadden van f 85 5G9 of f 14 334 meer dan op 31 gedetacheerd was dan in 1877, terwijl ook, door dengeDecember 1876.
heelen of gedeeltelijken overgang van twee der zes opneDe toestand der kantines was in 1877 veel gunstiger mingsbrigades naar andere gewesten, een geruime tijd
dan in het voorafgegane jaar, zoodat zij voor het meeren- voor den eigenlijken opuemingsarbeid verloren ging wegens
deel over voordeelige saldo's konden beschikken. De meeste de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. De opnezorg werd steeds besteed aan de instandhouding en uit- ming van Soerabaija en Batavia werd achtereenvolgens in
breiding der aan de kantines verbonden leesbibliotheken;
de daarin voorhanden lectuur vond bij voortduring veel
lezers.
i) Tegen 7010 vierkante kilometers in 1877, werd in 1878 slechts
In eenige der voornaamste kantines van Java's 1ste eene oppervlakte van 5529 vierkante kilometers (ot p. m. 2435 viermilitaire afdeeling is eene proef genomen met het ver- kante Java-palen) opgemeten en ingesclietst.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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October 1878 en Februarij 1879 voltooid, zoodat de daar
vrijgekomen 6de en 1ste brigade konden overgaan naar
Madura en Bantam. Ook de opneming van 1'robolinggo
spoedde in den aanvang dezes jaars ten einde; na afloop
daarvan zou de in genoemd gewest werkzame 4de brigade
in Bezoeki worden te werk gesteld. De opneming van
Pasoeroean door de 5de brigade is nog niet beëindigd, en
niet die in de Preanger regentschappen, waar de 2de en
3de brigade werkzaam zijn, zullen nog wel eenige jaren
zijn gemoeid. Ten aanzien van het denkbeeld om de brigade
van Pasoeroean, na afloop der werkzaamheden in dat gewest, te bestemmen voor de herziening (bijhouding) van
eenige oude topografische residentiekaarten, is nog geen
b e d w i n g genomen, (laar de vraag is gerezen of welligt
voor die bijhouding niet zouden kunnen dienen de mettertijd te verwachten kadastrale kaarten. Wordt die vraag
bevestigend beantwoord, dan zal de 5de brigade kunnen
worden benuttigd voor de opneming van het gedeelte van
Bezoeki dat met Banjoewangi als een geheel zal worden
opgemeten.
Wat de buiten bezittingen betreft, h?bben in 1878 vlugtige opnemingen plaats gevonden op liet eiland Billiton en
in de residentie Sumatra's Oostkust '). In eerstgenoemd
gewest, waar sedert Mei 1877 2 opnemers met die taak
belast waren, werd het werk reeds in de eerste maanden van 1878 voltooid. Ter Sumatra's Oostkust was
gedurende het geheele jaar eene brigade van 1 officier en
6 opnemers bescheiden, die met hun arbeid gereed kwamen
voor zoo veel het geheele noordelijk deel der residentie
betreft. In Atjeh waren aanvankelijk 2 opnemers gedetacheerd, doch in verband met de krijgsoporatien in de
XXII en XXVI Moekim werd er in A u g u s t u s 1878 het
opnemingspersoneel op eene sterkte gebragt van 1 officier
en 7 minderen. Ook aan de expeditie naar Toba werden
in den aanvang van 1878 2 opnemers toegevoegd, om
het doorloopen terrein op te meten en in kaart te brengen.
Bij het topografisch bureau te Batavia werden in 1878
in Oost-Indischen inkt (op de schaal van 1:20000) overgeteekend de afgewerkte brouillon bladen van de residentien
Batavia, Preanger regentschappen en Soerabaija, terwijl
van deze laatste residentie zoowel de detailkaart als de
gewasschen over/.igtskaart op de schaal van 1:100 000 gereed
kwamen. Met de photo-autcgrafische reproductie van bedoelde detailkaart k o n , door bijzondere omstandigheden,
in 1878 nog geen begin worden gemaakt. Alleen werd
afzonderlijk gereproduceerd het gedeelte voorstellende het
eiland Bawean. In Mei jl. is echter de photografische
kaart van het geheele gewest verschenen ').
Nog werd in het ajgelooperj jaar bij het topografisch
bureau zamengesteld eene kaart van Billiton (op de schaal
van 1:200 000); photo-autografische afdrukken daarvan
kwamen g e r e d en een gearceerd exemplaar was onderhanden. Aan de kaart van Zuid-Celebes kon sedert Junij
1878 niet worden voortgewerkt, daar men nog wachtte
op de van den gouverneur van Celebes ontboden betere
gegevens betreffende de grenzen aan de zijde van Boni.
Tegen het einde van het afgeloopen jaar werd weder
eene geheel bijgewerkte en aangevulde kaart van het bezette terrein in Atjeh (schaal van 1:50000) afgeleverd en
photo-autografisch vermenigvuldigd. Nog andere partieele terreinvoorstellingen in Atjeh werden vervaardigd
en photo-autografisch afgedrukt.
Op particuliere aanvraag werden, tegen betaling, kopién
gemaakt van sommige gedeelten der topografische kaarten
van J a v a , waarvoor ontvangen werd f104. Het debiet van
kaarten bragt op f 780, waaronder f 371 voor de hier te
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lande in kleuren gedrukte residentiekaarten. Aan lithografisch en photo-autografisch drukwerk werd door het
litliografisch établissement afgeleverd voor eene waarde
van f 14 286, waaronder f 227 ten dienste van particulieren. Het werken voor particulieren is sedert Julij 1878
beperkt tot datgene waartoe bij particuliere inrigtingen
in Indie niet gevoegelijk de gelegenheid kan worden gevonden; terwijl ook voortaan van landswege het lithografisch établissement niet meer zal geroe[en worden tot het
vervaardigen van tabel werk of dergelijke gedrukten, die even
goed langs typografischen weg kunnen worden verkregen.
In de jongste maanden zijn hier te lande, met persoonlijke
bemoeijing van den tijdelijk aanwezigen hoofdofficier die
in Indie aan het hoofd stond van den topografkchen dienst,
doeltreffende maatregelen genomen om de verbeterde me*
thodes van kaartenreproductie, bij de topografische inrigting van het Ministerie van Oorlog in toepassing, in
meerdere mate dan reeds het geval is, ook te Batavia te
doen navolgen. Een der lithografen van het topografisch
bureau te Batavia, die zich met verlof hier te lande bevond, kon zich tevens praktisch bekend maker, met de
bij het topografisch bureau te 's Hage in toepassing zijnde
methodes van heliogravure, typo-autografie, enz., welke
ook zijn beoefend door een voor den dienst in Indie bestemden adspirant-lithograaf.
§ 4.

Krijgsverrigtingen.

Na het algemeen overzigt dat in hoofdstuk C , § 3 ,
reeds van de gebeurtenissen op militair gebied in Atjeh
en onderhoorigheden is gegeven, valt in deze paragraaf
slechts meer in bijzonderheden melding te maken van üe
voornaamste krijgsverrigtingen, namelijk: van de expedities naar Garoet en naar Gedoeng, en van de operatien in Groot-Atjeh sedert het eind van Junij 1878.
Expeditie naar Garoet. De bezetting in Segli was reeds
sinds geruimen tijd door geruchten omtrent de vijandige
plannen van TONGKOK DI TIKOU uit het landschap Garoet
op de waarschijnlijkheid van een aanval voorbereid, toen
deze eindelijk in den nacht van 28 op 29 April plaats
vond. Tegen 3 ' / 3 u u r 's morgens kwam de vijand in
grooten getale uit het zuiden opzetten, voorafgegaan door
omstreeks twintig voorvechters, en opende een levendig
geweervuur, dat onzerzijds met kartetsvuur werd beantwoord. De aanval was voornamelijk gerigt op den zuidwestelijken saillant der versterking, waar de voorvechters
tot aan den voet der borstweriug doordrongen, en waar zij
door de aldaar groeijende bamboedoerie min of meer gedekt waren tegen ons vuur uit de twee bastions en uit
de ter ondersteuning toegesnelde gewapende barkassen van
het ter reede liggende oorlogschip Watergeus, welke zich,
in de nabijheid van het aangevallen p u n t , in de lagune
hadden geposteerd. Toen echter eenige militairen buiten
de poort der versterking zoodanig opgesteld waren dat zij
de aanvallers aan den voet der borstwering in de flank
konden bestoken, sloegen deze spoedig op de v l u g t ,
verscheidene dooden achterlatende. De geheele bende trok
daarop t e r u g , zoodat bij het aaubreken van den dag geen
vijand meer te bespeuren was. In de onmiddellijke omgeving der versterking lagen 15 lijken, terwijl elders nog
vele verspreid liggende wapenen en bebloede kleedingstukken werden gevonden. Aan onze zijde waren gesneuveld 1 inlandsch fuselier en 1 dwangarbeider, terwijl 5
koelies gewond waren.

Reeds denzelfden d a g kwamen spionnen berigten dat
de vijand voornemens was den aanval te herhalen. Voorzigtigheidshalve werd eene landingsdivisie van de Water') In beginsel is uitgemaakt (verg. hoofdst. E § 5 onder
geus
, sterk 2 officieren en 50 schepelingen, gedebarkeerd
v Cengrnfische dienst") dat by het onderhanden nenien ecner geregelde
topografische opneming van de gewesten buiten Java de vooraf te ter ondersteuning van de bezetting, en werkelijk vond in den
morgen van den 3den Mei te 5'/j uur een tweede aanval
verrigten triangulatie niet, zoo als op Java, door don geografischen
dienst, maar door den generalen staf zelf zal worden uitgevoerd. plaats. De vijand drong n u evenwel niet tot de borstweVoor het op gang brengen dezer gewijzigde regeling, welke het
ring door , maar opende, op p. m. 200 meters van de vereerst zal worden toegepast in de Padangsche Bovenlanden, is de sterking achter een dijk opgesteld, een hevig geweerGouverneur-Generaal gemagtigd de noodige maatregelen te treffen.
v u u r , terwijl een gedeelte zijner strijdmagt de noordoost5
) De hier te lande in kleurendruk uitgegeven residentiekaarten
zijde der versterking trachtte te naderen. Door eenige
van Java z(jn in Februarjj jl. met eene nieuwe vermeerderd door
goed geleide uitvallen werden de aanvallers echter wederom
de verschijning van de kaart van Madioen (in vier bladen). Overigens
genoodzaakt af te trekken. Volgens later ontvangen bezag in December 1878 eene tweede (verbeterde) uitgave der kaart
rigten leden zij zware verliezen, terwijl aan onze zijde 1
van Banjoemas het licht. Thans is eene tweede oplage van die van
inlandsch fuselier sneuvelde en 1 olficier en 4 mindere
Soerakarta onderhanden.
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militairen gewond werden. De buiten de versterking gelegen gebouwen, zoo als de adsistent-residentswoning, de
keuken en eenige kleine toko's van Chinezen, waren
gedurende het gevecht in brand geraakt.
De militaire konunandant had inmiddels versterking van
Kotta Kadja aangevraagd, en daar waren onverwijld mobiel g e m a a k t : het 6de bataillon en eene Amboinesche
kompagnie van het 3de bataillon infanterie, twee sectiën
berg-artillerie met bespanning, een detachement van 40
man genietroepen en twee ambulances met het noodige
personeel. Deze troepenmagt vertrok den 6den Mei van
Olehleh, aangevoerd door den majoor \V. A. COBLIJN en
begeleid door den gouverneur en militairen bevelhebber.
Zij debarkeerde den 7den Mei en sloeg haar bivouak op aan
het strand, op omstreeks 100 meters beoosten de versterking.
Nadat den 8sten en 9den Mei de noodige verkenningen
hadden plaats gevonden, trok den Uden Mei 's morgens
om 6Vj uur eene sterke kolonne in zuid-oostelijke rigting
tegen Garoet op. Zij was zamengesteld uit vier kompagniën infanterie (drie van het 6de bataillon en de reeds
genoemde Amboinesche kompagnie van het 3de bataillon),
de medegevoerde artillerie en genietroepen, en eene landingsdivisie, getrokken uit de bemanning van drie oorlogschepen (Metalen Kruis, Soerabaija en Merapï). De eerste
kampong die men bereikte was Pekan Baroe; zij wer I
doorzocht door de marine-landingsdivisie, voorafgegaan
door eene tirailleurlinie van eene halve kompagnie Aniboinezen. Vijanden werden niet aangetroffen; wel eene
goed aangelegde benting met natte g r a c h t , bewapend
met een tiental stukken geschut van verschillend kaliber.
Deze werden vernageld en al de gevonden munitie werd
onbruikbaar gemaakt, ü m 9 7 2 u u r bereikte men dekampong Paloe, na een vermoeijenden marsch over doorweekte
en onder water gezette sawahs. Vijanden werden nog niet
gezien. Aan de kolonne werd l'/ s uur rust geschonken,
ook om haar te doen opsluiten. Daarna werd d e t o g t o v e r
even moeijelijk terrein voortgezet naar de kampong Lang.
Op verschillende plaatsen moesten bruggen geslagen worden
voor de artillerie, en telkens gingen de manschappen in
de sawahs tot aan de knieën door het water. Toen m e n ,
begeleid door de hoofden van L a n g , die de troepen waren
tegemoet gegaan , deze kampong tegen 1 uur bereikte,
waren reeds 1 officier en 20 minderen, die van vernioeijenis niet meer vooruit konden, in de ambulance opgenomen. Het p l a n , om nog denzelfden dag in het vijandelijk gebied door te dringen, moest worden opgegeven,
en men bivouakeerde in Lang.
Den volgenden dag had men met dezelfde terreinbezwaren te kampen, en eerst om 3 uur in den namiddag
bereikte men de Garoetsche kampongs, waar de vijand
onze troepen afwachtte. De kolonne, die zich bij den
rnoeijelijken marsch zeer verlengd had en slechts langzamerhand kou bijeen trekken, ontving zoowel in haar front
als op hare flanken een hevig vuur uit die k a m p o n g s ,
omtrent wier benaming of beteekenis zij geen nadere aanwijzingen kon bekomen, dewijl hare gidsen haar hadden
in den steek gelaten. Tegen eene der kampongs — later
als de kampong Telok Kadjoe aangeduid — werd de
aanval gerigt. Nadat zij eeuigen tijd door de artillerie was
beschoten, werd zij stormenderhand genomen, juist op
het oogenblik dat een peloton infanterie ter sterkte
van 50 man — als geleide van een transport ambulanceartikelen van Segli gekomen, maar onderweg zoo hevig
bestookt dat de koelies hunne vrachten moesten prijs
geven, — zich bij de kolonne aansloot. Ten spoedigste
werd nu in de kampong een carré geformeerd , om het
gros der kolonne op te nemen, en vervolgens werden
detachementen in alle rigtingen uitgezonden om de nog
steeds vurende vijanden te verdrijven. Toen om 6'/j uur
het gevecht geëindigd was, hadden wij verloren: aan gesneuvelden den kapitein T. C. V. B. DE STEENHUYSEN en
een Europeesch onderofficier, aan gewonden 10 mindere
militairen.
Tegen het aanbreken van den volgenden morgen werd
de geheele rij kampongs, welke zich over eene lengte
van ongeveer twee uren gaans aan weerszijden van Telok
Kadjoe uitstrekte, eenigen tijd door artillerie-vuur geteisterd, waarna eene kompagnie de nog staande gebleven
woningen zooveel mogelijk aan de vlammen prijs gaf.
•legen 8 u u r brak de kolonne vervolgens op, om den
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terugmarsch aan te nemen langs den weg dien zij de
beide vorige dagen bad afgelegd. De landingsdivisi" der
m a r i i e vormde de voorhoede, terwijl eene kompagnie van
het (kle bataillon de flanken der kolonne en eene andere
als achterhoede huren r u g beveiligen moest. Om meer draa<>-krachteti beschikbaar te hebben tot het vervoer der <>-ewouden en zieken, vernietigde men de nog overgebleven
vivres en liet men de kompagnies-kookgeivedsehappen
achter. Hoewel do vijand dadelijk weder van verschillende
zijden kwam opzetten om de kolonne te beschieten , kon
deze toch bijna altijd bedaard blijven doormarcheeren, daar
de dekkingsdetachementen eene voldoende bescherming
opleverden. Alleen toen zij de verlaten kampong Bernie
doortrok, werd de aanval op hare regterilauk eensklaps
zoo hevig, dat de artillerie stelling moest nemen om den
vijand met eenige kartetsen tot staan te brengen, en een
peloton iid'auterie van het 3de bataillon moest afgezonden
worden om de verzamelde benden uiteen te jagen. (lok op den
verderen marsch, tot de kampong Lang toe, wer I de kolonne
nog voortdurend beschoten, zoodat het aantal gekwetsten
nog toenam , wat te meer bezwaar opleverde onnlat zij. bij
ontstentenis van tandoes, door koelies gedragen moesten
worden. De achterhoede en de ilankdekkingen hielden
intusschen den vijand door salvo's op een afstand, totdat,
hij zijne vervolging staakte. Van de kampong Lang af
marcheerden de troepen ongemoeid verder naar Segli,
waar zij om 3 u u r in het vroeger betrokken bivouak aankwameu. In 't geheel had deze togt tegen Garoet ons
6 doodeu en 25 gewonden gekost. Men vernam dat bij
den vijand omstreeks 250 man buiten gevecht gesteld
waren.
Van den 14den tot den 22sten Mei werd de beschikbare
troepenmagt nu nog benuttigd tot het wegruimen van
den dijk, waarachter de vijand zich bij zijne aanvallen
op onze versterking bad opgesteld, en voorts tot terreinopnemingen. Den 23sten vertrok de Amboinesche kompagnie
van het 3de bataillon naar E d i ; op dienselfden (lag en
op den 26sten keerden twee kompagnien van het 6de
bataillon met de artillerie en genietroepen enz. naar Kotta
Radja t e r u g ; alleen eene kompagnie van het 6de bataillon
bleef nog achter, ter versterking van de bezetting te
Segli, doch ook die kompagnie vertrok den 27sten Junij
weder naar Kotta Radja.
Expeditie naar Gedoeng. De drie kompagnien infanterie,
welke, blijkens het medegedeelde op ulz. 4 , achtereenvolgens op den 23sten, 24sten en 29sten Mei naar Edi
gezonden werden toen onze vestiging aldaar hoe langer
zoo meer door volk uit Gedoeng en omliggende landschappen
werd bestookt, waren: 1°. de Amboinesche kompagnie Tan
het 3de bataillon, die te Segli beschikbaar gekomen was
(zie boven); 2°. de 2de kompagnie van het 14de bataillon,
die den Uiden Mei van den op blz. 5 bedoelden togt naar
Loóng te Kotta Radja was teruggekeerd; 3°. de 3de
kompagnie van datzelfde bataillon.
Overeenkomstig de bevelen van den gouverneur en militairen bevelhebber vertrok de majoor E. PEKNK met deze
drie kompagnien den 2den Junij naar Pasei, waar de
kolonne den volgenden dag debarkeerde, bijgestaan door
de gewapende sloepen der drie aanwezige oorlogschepen:
Borueo, Palembang en Bandjermasiu.
De hoofden van
Blangmeïi wachtten de troepen op en wezen eene goede
bivouakplaats aan op den linkeroever der Pasei-rivier, waar
zich eene oude vervallen benting bevond. Tevens kwam
nog eene landingsdivisie van genoemde oorlogschepen aan
w a l , sterk 4 officieren en 43 schepelingen.
In den vroegen morgen van den 4den Junij rukte de
kolonne met de landingsdivisie en twee mortieren van de
marine in zuidelijke rigting tegen de vijandige kampongs
op, terwijl de bewaking van het bivouak werd opgedragen
aan zes gewapende barkassen en sloepen, die in de rivier
waren gestationeerd. De kompagnie Amboinezen van het
3de bataillon marcheerde vooraan, onmiddellijk gevolgd
door de landingsdivisie en de mortieren. Eerst trok de
kolonne twee bevriende en goed bevolkte kampongs, Kotta
Karang en Samoedra, door, begeleid door Blaugmehsche
hoofden en Edische gidsen. Daarna kwam men aan de
Gcdoeugsche kampong Olir Blang, die na weinig tegenstand werd binnen getrokken; slechts 1 inlandsenfuselier
sneuvelde gedurende den opmarsen. De vijand loste nu en
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dan nog een schot uit zijne ingravingen buiten den kampongrand, doch trok langzamerhand LD zuidelijke rigting
terug'. Alleen hield hij een oog-en blik stand in eene benting
<)]) eene hoogte in de sawahs gelegen, zoodat die benting
door de 2de koiui)agnie van het 14de bataillon bestormd
moest worden, ten koste van 1 doode en 2 gewonden.
Thans werd, na eene korte r u s t , doorgenikt n a a r d e hoofdkampong. In de nahijheid daarvan gekuiuen , was de regterilank der kolonne aan een hevig vuur uit de kampong
Blnng Pria blootgesteld, doch dit werd tot zwijgen gebuagt toen de troepen zich naar die zijde in linie ontwikkeld badden. Nadat den vijand ook in de meer \vrstwaarts gelegen kampong Bloeh, werwaarts hij zich uit
Blang Pria terugtrok, nog eenige granaten waren nagezimden, vervolgde men den marsch naar de gedei, die,
niettegenstaande het levendig geweervuur waarmede de
troepen ontvangen werden, spoedig vermeesterd werd, met
een verlies van slechts 1 gewonde. De gedei werd in 1,rand
gestoken , en daarna keerde de kolonne naar het hivouak
aan bet strand t e r u g , in afwachting van het resultaat
der schriftelijke onderhandelingen, die met den radja van
Gedoeug geopend waren. Toen het gebleken was dat dienaanga&nde geen gunstige verwachtingen gekoesterd kondeu
worden, rukte de kolonne den 7den Junij wederom u i t , ten
einde de tuchtiging te hervatten. Olir Blaag werd nu zooveel
mogelijk links gehouden, en bij den ointrekkenden marsch
ontvingen de troepen uit den goed bezetten kampongrand
niet alleen geweer* maar ook geschut vuur. Ook uit Blang
Pria en uit de houfdkainpong werden zij beschoten, en
toen twee kompagnien zich gereed maakten om de beide
kamponga te bestormen, werden zij plotseling met den
klewang aangevallen door eene bende die uit g e m a s keer Ie ingravingen te voorschijn kwam. De schok werd
echter weerstaan , en door eenige salvo's werden de a a n valleri genoopt om niet achterlating van vele dooden terug
te wijken. Terwijl onze troepen eene nieuwe stelling i n namen en de gewonden verbonden werden , ondernam de
vijand een tweeden klewang-aanval op den tamelijk o n gedekt (taanden r u g der kolonne en de ambulance, doch
ook deze werd door twee kompagnien, die zich aaneensloten , afgeslagen. Iutusschen bleef het vuren uit de twee
genoemde kampongs nog aanhouden , terwijl ook uit de
meer zuidoostelijk gelegen benting van den radja schoten
vielen; en daar onze troepen hunne munitie nagenoeg
verbruikt en verscheidene gewonden gekregen hadden,
werd het raadzaam geacht tot den terugtogt te besluiten.
Zooveel mogelijk het midden der sawahvlakte houdende,
marcheerde de kolonne in earrévorm. De vijand drong van
alle zijden o p , doch werd door dekompagnie Aniboinezeu
van het 3de bataillon, die voornamelijk den aftogt dekte,
op eenigeu afstand gehouden. Met 7 dooden en 28 g e wonden kwam de kolonne ten slotte in de kampong Samoeura aan , waar alsnu eene benting aan de rivier als
bivouakplaats gekozen werd, omdat hare ligging, ook met
het oog op de bescherming der bevriende bevolking van
Blangnieh, voordeeliger geacht werd dan die van het
vorige bi\ ouak. Volgens ontvangen berigten zou de vijand
omstreeks 250 dooden en gewonden verloren hebben.
Op den 8sten Junij vertrok de Palcmbanij naar GrootAtjeh om aan den gouverneur en militairen bevelhebber
een berigt nopens den stand van zaken over te brengen,
en op den lGdeu kwam deze zelf ter reede van Pasei, met
eene troepen magt onder bevel van den majoor W. A.
COBLIJN, bestaande uit twee Europesche kompagnien van
het 2de bataillon, ééne Europesche en ééne Amboinesche
koinpagnie van het 3de bataillon , ééne inlandsche kom*
pagnie van het 14de bataillon, twee sectien bergartillerie,
waarvan ééne met bespanning, en verder het noodige
ambulancepersoneel en dwangarbeiders. Onmiddellijk werd
tot het debarkement overgegaan en daarna een hivouak
betrokken in de nabijheid van de door de kolonne PEUNÉ
bezette inlandsche versterking.
Den 19den rukten al. de aanwezige troepen u i t ; de
infanterie bestond uit 32 officieren en 931 onderofficieren
en manschappen; de artillerie uit 3 officiereu en 71 onderofficieren en manschappen met )9 paarden, en muildieren.
Het hivouak werd onder de bewaking 1 gesteld van eene
landingsdivisie der niarme, sterk 2 officieren eu 75 schepelingen, en eene gewapende sloepenflotille posteerde zich
op de rivier ter ondersteuning van de troepen.
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Zonder naar Olir Blang te mnreheeren , bleef de kolonne
uu zooveel mogelijk westwaarts aanhouden langs de goedgezinde kampongs Lamtjot en Bajan , om vervolgens in
zuidelijke rigting verder te gaan naar Blang Pria. Deze
kampong werd achtereenvolgens van twee zijden door de
artillerie geteisterd, terwijl twee kompagnien infanterie
haar in front met salvovuren bezighielden. Van de overige
infanterie werd eene stormkolonne geformeerd van drie
kompagnien , waarachter eene tweede kolonne, uit twee
kompagnien bestaande, werd gereed gehouden tot ondersteuning, terwijl de overige kompagnien als dekking van
de artillerie en den transporttrein achtergelaten werden.
Nadat de aanval door de artillerie genoegzaam was voorbereid, werden de kaïnpong en de daarin gelegen benting
bestormd en spoedig vermeesterd; in de benting bleven
zich een 50tal vijanden zoo hardnekkig verzetten , dat allen
neergelegd moesten worden. Jn 't geheel werden in de
kaïnpong 188 lijken g e t e l d , terwijl voorts eene groote
hoeveelheid wapenen, waaronder 8 lilla's en 84 geweren,
buitgemaakt werden. Aan onze zijde waren de 1ste luitenant A. II. KALIS , de 2de luitenant P. HAUPT en 4 min*
dere militairen gesneuveld en 1 officier benevens 45 onderofficieren en manschappen gewond. In de genomen kampong werd nu het hivouak opgeslagen , waarna de huizen
in brand gestoken werden.
Twee kompagnien, des namiddags naar het hivouak in
Blangmeh gezonden ter overbrenging van gesneuvelden
en gewonden en van rapporten , werden op haren marsch
door den vijand met geweervuur bestookt, even als ook
het hivouak in Blang Pria gedurende den verderen loop
van den dag en een gedeelte van den nacht. En daar dat
hivouak nu en dan ook uit eene vijandelijke versterking
met lilla's beschoten werd, bestond het voornemen om
den 22sten de operatien voort te zetten, doch dit plan
verviel toen de radja van Gedoeng afstand van het bestuur
deed en zijn zoon zich onderwierp. De troepen keerden achter*
eenvolgens naar Blangmeh t e r u g , zonder door een enkel
schot verontrust te worden. In verband met de uit GrootAtjen ontvangen tijdingen werden nu op den 22sten Junij
vijf kompagnien infanterie met de artillerie ingescheept,
die des avonds om 7 uur onder stoom gingen naar Olehleh,
waar zij in den namiddag van den 23sten debarkeerden.
Den volgenden dag kwamen daar ook de drie nog achtergeldeven kompagnien van het 14de bataillon aan.
Opemticn in Groot-Atjeh. De eerste ontmoetingen met den
binnen de IV Moekim gedrongen vijand vonden plaats óp den
20sten J u n i j , en hier behoeven dus alleen de gebeurtenissen
op militair gebied van dien dag af nader beschreven te worden.
Den 19den had de kavalerie-patrouille, die, blijkens het medege.leelde op blz. 5 , den adsistent-resident van Kotta Radja
naar genoemde landstreek vergezelde, nog geen vijanden
ontmoet, hoewel de togt tot Koerong Raba (waar de bezetting met 1 officier en 25 man uit Pekan Badak werd
versterkt) was uitgestrekt. Maar in den nacht van 19 op
20 Junij werd, zoo als op blz. 6 gezegd is, de kampong
Pcengey bewesten Kotta Radja aangevallen. Op het berigt
van die gebeurtenis begaf zich 's morgens vroeg eene patrouille, uit 2 officieren en 80 manschappen van het 12de
bataillon bestaande, en door den controleur RUUSSEXAERS
vergezeld, van Kotta Radja op marsch om de aanvallers
op te zoeken en te vervolgen.
Deze patrouille joeg een aantal Atjehers, die zich tusschen Blang Oe en Pekan Badak ophielden, voor zich
u i t , en reeds vóórdat zij dezen laatsten post (in de VI
Moekim) bereikte, hoorde zij in de verte geschut- en geweervuur, waaruit werd afgeleid dat de onzen tusschen
Pekan Badak en Boekit Seboen (IV Moekim) met den
vijand in gevecht waren. Langs den voet van den westelijkeu bergwand naar Boekit Seboen doormarcheerende,
werd de patrouille door den vijand, die zich achter struiken en rotsblokken gedekt had, hevig beschoten, met
het gevolg dat 1 fuselier sneuvelde en 5 militairen benevens de controleur gewond werden. Na den weg langs
den bergwand verlaten en zich in het midden der 800
ïi 900 nieters breede kloof van Beradoean met eene uit Boekit
Seboen gezonden troepen-afdeeling vereenigd te hebben,
bereikte de patrouille dat punt zonder verdere verliezen.
Een weinig tijds daarna moest uit Boekit Seboen op nieuw
bijstand worden verleend aan een 25tal militairen, die
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i oflieier van gezondheid van Pekan Badak derwaarts
betreleidden en in de klooi' beschoten werden, zoodat 1

man sneuvelde en 1 /.waar gewond werd. Met dit detachemenl keerde de patrouille uit Kotta Badjades namiddags
naar 1'ekan Badak t e r u g , te gemoet gegaan door Benige
troepen Uit laatstgenoemden post, welks bezetting door
een 80tal militairen uit Kotta Radja versterkt was ').
Ook nu werd het midden van desawah-vlakte gehouden.
waar men, door een z waren regen geholpen, beveiligd
was tegen het vuur dat van de berghellingen aan weere*
zijden van de kloof gegeven werd.
De in den morgen vernomen schoten waren aan geen
verkeerde oorzaak toegeschreven. De gewone dagelijkschc
patrouille'van Boekit Seboen naar Pekan Badak, sterk 1

Buropeesoh korporaal en 10 fuseliers, die eenige dwangarbeiders met hunne vrachten (defecte wapenen en andere
goederen) begeleidde, was aan den voet van den westelijken bergwand plotseling door het vuur van een overmagtigen vijand overvallen; de korporaal en 2 inlandsche
fuseliers waren gesneuveld en 2 andere fuseliers waren gewond, en de dwangarbeiders hadden hunne vrachten weggeworpen. Onverwijld was 1 oflieier met 25 man uit Boekit
Seboen ter ondersteuning gezonden, doch hij had zich
genoopt gezien met de eerste patrouille terug te trekken,
nadat nog 2 fuseliers gewond waren. Inmiddels had men
te Boekit Seboen getracht door geschutvuur den langs
de berghelling genestelden vijand afbreuk te doen.
Ook op onzen post te Boekit Daroe werd dien dag van
tijd tot tijd gevuurd uit de kloof van Glitaroen, doch de
aldaar geposteerde vijanden werden door eenige granaatschoten verdreven.
Nadat den volgenden nacht eene bende tusschen onze
oostelijke posten tot Peaajoeng doorgedrongen , doch reeds
vóór de komst eeuer tegen haar afgezonden patrouille door
de Chinesche bevolking verjaagd was, werd den 21sten
J u n i j , van 9'/i u u r 's morgens af, onze geheele zuidoosterlinie hevig beschoten. Niettegenstaande onsgescimtvuur, naderde de vijand onze posten Atoa eii Atoa-noord
tot op 100 passen, maar hij werd afgeslagen zonder dat aan
onze zijde verliezen geleden werden.
Inmiddels verbeterde de toestand in de kloof van Beradoean
niet. Eene patrouille ter sterkte van 2 oflicieren en 70
bajonetten, die van Pekan Badak naar Boekit Seboen
was gegaan om de gewonden van den vorigen d a g af te
halen, kwam aldaar ongedeerd a a n , omdat zij in het
midden der kloof weder buiten bereik van het vijandelijk
vuur gebleven was. Maar op haren terugmarsch werd
zij in de vallei zelve door den vijand bestookt, en moest
zij, na 2 gewonden bekomen te hebben, eene verdedigende
stelling innemen, totdat haar (op eene door een dwangarbeider overgebragte aanvraag) versterking uit Pekan
Badak was gezonden. Yoorloopig werd het patrouilleeren
in de kloof van Beradoean nu gestaakt.
Tot dusver was de communicatie tusschen Boekit Seboeii en Koerong Baba nog open gebleven, maar ook die
werd nu door den vijand gestremd. Den 22sten Junij
stoomde het oorlogschip Watcn/cus naar laatstgenoemde
plaats om onzen post aldaar van vivres te voorzien, doch
dit bleek wegens de hevige branding onmogelijk. De bezetting van dien post had het zwaar te verantwoorden,
daar zij van 22 lot 24 Junij ingesloten werd door den
vijand, die de versterking voortdurend beschoot en herhaaldelijk trachtte haar des nachts te bekruipen; 1 inlandsch sergeant sneuvelde en 2 militairen en een mandoor
der dwangarbeiders werden gewond. In het ontstane gebrek aan water werd voorzien door het graven van een
0 nieters diepen put binnen de versterking.
Intusschen was op den 23sten Junij de gouverneur en
militaire bevelhebber van Gedceng teruggekeerd, met vijf
kompagnien infaiterie, waarvan er twee (van het 14de
bataillon) dadelijk na aankomst te Olehleh werden doorgezonden naar Pekan Badak, omdat de vijand zich reeds
genesteld en versterkt had in de nabij dien post gelegen
kampong Goeroe. In den namiddag van 24 Junij kwamen
ook de overige troepen van Gedoeng te Olehleh a a n , en

') Ook naar Olehleh werd den 19den Jnn'j eenige versterking
uit Kotta lladja gezonden.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.
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zeer vroeg in den volgenden morgen mareheerden nu van
daar vier kompagnien infanterie (van liet 3de en van liet
14de bataillon) met twee aeotien bespannen bergartUtorie
en ambulance, onder bevel van den majoor W. A. COBLUM
naar Pekan Badak, om vervolgens, na de twee vooruit-

gezonden kompagnien opgenomen te hebben, de kloof van
Beradoean te (oroeeren en de beide posten in de IV .Moekim
bij te staan.

Voorts werd onze bezetting 1e Eainpagger

met 1 officier en 25 man aangevuld, omdat de vijand zich
ook reeds aan den ingang der kloof van iilangk'alla had
vertoond, en werd eene patrouille van gelijke sterkte bij
kampong I.aintengali (booosten Lampagger) gestationeerd
om den weg naar Olehleh te bewaken. Mn eindelijk mar-

cheerden nog van Kotta Bad ja naar Boekit Daros twee
kompagnien infanterie (van het 2de en van het 0de bataillon)
met twee mortieren, ambulance enz., ten einde aldaar bij
den ingang der kloof van Glitaroen post te vatten en den

vijand 'if breuk te doen nis hij langs uien weg mogt willen
terugtrekken. Deze twee kompagnien werden echter des
avonds, toen de berigten van de kolonne COIII.IJN nog van
geen terugtrekken (les vijands gewaagden, weder naar
Kotta Radja ontboden, om meer troepen voor de bescher*
ming van onze hoofdvestigingen beschikbaar te houden.
De bedoelde kolonne was 's morgens om 6 uur van Pekan
Badak de kloof binnengetrokken. In den aanvang werd zij zeer
weinig beschoten, doch toen zij in de nabijheid van Lampisang was gekomen, ontving zij een zeer hevig vuur
uit 's vijands stellingen op de heuvels ter regterzijde. Dat
vuur werd door de artillerie beantwoord, met geen ander
gevolg dan dat het zich verplaatste. Daar het terrein hoe
langer zoo drassiger en voor de artillerie onbruikbaar werd,
besloot men om niet langer het midden der kloof te houden,
maar den bestaanden weg langs den voet van den westelijken bergwand te volgen. Terwijl de kolonne den Bank*
niarseh aannam en daarna den bedoelden weg volgde,
werd het vuur nog heviger, vooral bij het oponthoud dat
werd ondervonden doordien de vijand alle aanwezige overgangsmiddelen bij terrein-insnijdingen had opgeruimd en
op verscheidene plaatsen coupures in den weg had gemaakt.
Kerst in de nabijheid van Boekit Seboen hield liet vuur
op. Te lO'/s ure kwam de kolonne aldaar aan, niet (5
gesneuvelden en 49 gewonden, waaronder4 officieren. Om
l1/» uur werd de marscii voortgezet, met achterlating
evenwel van eene sectie artillerie, dewijl 7 paarden en
muildieren in de kloof van Beradoean door het vijandelijk
vuur gedood waren. Ter hoogte van kampong Anak Paija
werd het hoofd der kolonne beschoten uit eene pas opgeworpen vijandelijke versterking. doch door eene omtrekkende
beweging van twee kompagnien werd de vijand genood*
zaakt die positie in aller ijl te ontruimen. Ook nu werd de
marach zeer vertraagd door de coupures, die de vijand in
den weg had gemaakt en die ten behoeve der artillerie
weder digt geworpen moesten worden. Even vóór de brug
over de Koerong Raba werd do kolonne wederom beschoten en 1 man gewond, doch eenige salvo's waren
voldoende om den vijand te verdrijven. Om 3V| u u r bereikte
men de versterking; ééne kompagnie werd daar binnen
gelegerd , en met de rest der kolonne werd ten westen
daarvan gebivouakeerd.
Zooals op blz. 6 is medegedeeld. moest het door den
gouverneur en militairen bevelhebber opgevatte p l a n , n m
de troepen over zee te doen terugkeeren, wegens de felle
branding opgegeven worden. Er bestond trouwens na een
naar dagen te minder bezwaar om over land terug te
g a a n , omdat bemerkt werd dat de vijand zich niet meer
in de vallei der IV .Moekim ophield. Gebrek aan levensmiddelen en ook het sneuvelen van een voornamen aanvoerder schenen tot zijn onverwachten aftogt aanleiding
gegeven te hebben. Den 27sten Junij marcheerde dus do
kolonne, met achterlating van twee kompagnien van het
14de bataillon, het materieel der artillerie en de zwaar
gewonden, over Boekit Seboen weder n-.ar Pekan Badak ,
waar zij aankwam zonder een sciiot gelost te hebben.
Van daar werd de marach over Olehleh naar Kotta Radja
vervolgd. Te Olehleh werd eene kompagnie (van het 2de
bataillon) ter versterking van het garnizoen achtergelaten,
maar deze kon nog denzelfden dag naar Pekan Badak
gezonden worden , toen de laatste te Segli achtergebleven
kompagnie van liet 0 Ie bataillon te Olehleh debarkeerde
om aldaar te blijven. Den volgenden dag keerde ook eene
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der te Koerong Baba achtergelaten kompagnlen met de
gewonden van daar naar Kotta Radja terug.
Inmiddels werden den 20sten en 27sten Junij uit de
posten in onze zuidooster linie patrouilles afgezonden om
de vijandelijke benden, die men over de heuveltoppen naar
de XXII Moekim zag terugtrekken, zooveel mogelijk den
jms af te snijden of afbreuk te doen. Hiertoe werd op
laatstgenoemden d a g uit de bezettingen van die potten
eone kolonne van 150 man geformeerd onder de bevelen
van den kapitein L. H. M. GENET , en tot hetzelfde doel
werden op den 28sten Junij twee kompagnlen van het
3de bataillon onder de bevelen van den majoor E. HBCX
uit Kotta Badja naar de kloof van (ilitaroen gezonden.
Deze kolonne werd in de kloof van weerszijden door den

achter rotsblokken opgestelden vijand beschoten enkreeg

3 dooden (waaronder de lsté luitenant T. A. DE MAN) en
8 gewonden; zij eindigde niet positie te nemen aan den
i n g a n g der kloof bij Boekit Daroe, waar zij den 30sten
Junij nog met ééne kompagnie van het Ode bataillon werd
versterkt, nadat ook aan de mobiele kolonne in de zuidoosterlinie eene versterking van 200 bajonetten was gezonden om haar in de gelegenheid te stellen krachtiger
in liet gebergte tegen den vijand te manoeuvreeren. Ter
bewaring van het verband tusschen de kolonnes HECK
en GENET werd voorts eene kompagnie van liet 12:1e
bataillon, die te Mibouw-oost gelegerd w a s , ter bezet-

tin^ van de kampong Empebbling gebezigd. De kolonne

GENET doorzocht het gebergte tusschen Beloel en Beeldt
Daroe, maar trof alleen verlaten bivouakplaateen, doch
geen vijanden meer aan. Zij werd daarop ontbonden; echter
werd de postenketen tusschen Boekit Daroe en Beloel-zuid
zoodanig uitgebreid en verdeeld, dat alle bergpaden, die
naar de vlakte leidden, geobserveerd konden worden. Bovendien werd de vóór Boekit Daroe gelegen heuvel Boekit
Terin met een stuk gesehut van 8 cM. bewapend, ten
einde den pas van Glitaroen nog beter onder ons vuur te
brengen.
Op 3 Julij k w a m e n , gelijk op Llz. 0 is gezegd, het
11de bataillon infanterie van Batavia en 27» kompagnie n
(eene halve Europesche en twee inlandsche) van het 15de
bataillon van P a d a n g te Olehleh a a n . ter versterking van
de mobiele magt in Groot-Aljeh. Zender verwijl werden
deze troepen benuttiurd om, door eene gecombineerde
manoeuvre, de vijandelijke benden, die nog in de IV Moekim
genesteld jnogten zijn, op te sporen en te tuchtigen. De
2'/'j kompagnlen van Padang stoomden den Oden Julij met
Mn (Europesche] kompagnie van het 1-lde bataillon en
een mortier met bediening naar Lepong, met de opdragt
om van daar op te rukken naar den Gleloeda-pas. de zen
zooveel mogelijk van vijanden te zuiveren en af te sluiten,
en daarna in noordelijke rigting voort te rukken naar den pas
van Glitaroen. Tegelijkertijd marcheerde het 11debataillon
met een mortier en bediening door de vallei der IV Moekim
in dezelfde r i g t i n g , met opdragt om zich, na n u t de
eerstbedoelde kolonne vereenigd te zijn, in verbinding te
stellen met de kolonne H E C K , die steeds aan den Oostdijken
i n g a n g van den ;as van Glitaroen hare stelling was blijven
innemen. In den namiddag van (i Julij bereikte het 11de
bataillon zonder eenige vijandelijke ontmoeting kampong
Naga O e m h a n g , waar zij haar bivouak opsloeg. De andere
kolonne debarkeerde in de baai van Bieting en marcheerde
daarop langs den Gleloeda-pas, die door de kompagnie

van het 14de bataillon bezet werd gehouden, naar Koerong

Baba, waar zij ook aankwam zonder vijanden gezien te
hebben. Nadat de twee kolonnes zich vereenigd hadden,
trok het 11de bataillon ongehinderd door den pas van Gl:taroen. Het bleek alzoo dat de vijand zich uit de IV Moekim
verwijderd had.
Gedurende de volgende dagen werd nu de kolonne HECK
ontbonden , zoodat de drie onder het bevel van genoemden
majoor gestelde kompagnien (van het 3deen 6debataillon)
naar Kotta Badja konden terugkeeren; het 11de bataillon
bleef nog ten oosten van den pas van Glitaroen gebivouakeerd; de 2*L kompagnien van het 15de bataillon
bleven den westelijken ingang van dien pas bewaken; de
hij den pas van Gleloeda gelegerde kompagnie van het
14de bataillon werd door eene tweede kompagnie van
hetzelfde bataillon versterkt, om de bevolking tegen mogelijke invallen uit de XXII Moekim aan die zijde te beschermeu; en dagelijks werd eene kavalerie-patrouike van
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1 officier en 15 man uit Kotta Badja afgezonden om het
terrein tusschen Boekit Sehoen en Koerong Baba af te rijden.
In deze distributie der troepen kwam geen verandering,
totdat besloten werd om den vijand in zijn eigen gebied op

te zoeken. Toen hiertoe moest worden overgegaan, werden

de twee kompagnien van het 14de bataillon naar Kotta Badja
teruggeroepen en door de 2'/» kompagnien van het 15de
bataillon vervangen, terwijl het 11de bataillon den 22sten
Julij naar Lambaroe aan de Atjoh-rivier werd gedirigeerd.
Voor de operatien in de XXII Moekim werden vier
kolonnes geformeerd, drie om te ngeeren en één om als
reserve te dienen. Van de infanterie-korpsen werden daartoe
10 kompagnien gedesigneerd, namelijk: drie kompagnien
(twee Huropeeche en één Afrikaansche) van bet 2de bataillon;
twee (Amboineacbe) kompagnien van het 3de bataillon;

drie kompagnien (één Europesche en tweeinlandsche)van

het 5de bataillon, dat den 8sten Julij van Samarang te
Atjeh was aangekomen; vier kompagnien (één Europesche
en drie inlandsche) van het 11de bataillon; één (Europesche) kompagnie van het 12de bataillon ; twee (gemengde)

kompagnien van het 2de garnizoensbataillon (zuidooster

linie) en één (gemengde) kompagnie van het 3de garninizoensbataillon (noordooster linie), welke laatste kompagnie bestemd werd om slechts den r u g der derde kolonne
bij haren afmarsch te dekken, en daarna terug te keeren.
Te Kotta Badja zouden drie kompagnien (van het 3de,
5de en Ode bataillon) in gereedheid gehouden worden,
om op eerste aanvraag naar de mobiele kolonnes gezonden te kunnen worden. Voorts zouden aan de operatien
deelnemen: de geheelo aanwezige bergbatterij, een half
escadron kavalerie, eene kompagnie genietroepen en het
noodige personeel van de intendance en voor de ambulances,
met omstreeks 1200 dwangarbeiders. De reserve-kolonne
en het hoofdkwartier van den bevelhebber zouden voorloopig te Lambaroe blijven. Van dat punt zouden de 1ste
en 2de kolonne de bewegingen aanvangen, en de 3de
kolonne zou van Oleh Karang afmarcheeren. Boorde lste
kolonne zou langs den linkeroever, door de beide andere
kolonnes langs den regtcroever der Atjoh-rivier worden
opgerukt om Montassik te bereiken. Zij hadden in last
om zich onderweg zoo weinig mogelijk met vijandelijke
positien op te houden en de kampongs te sparen , wanneer
daaruit geen tegenstand geboden werd.
Overeenkomstig deze instructien vingen de bewegingen
op den 23sten Julij aan.
De lste kolonne, onder het hevel van den majoor G.C.
ü. B. DE G E A E I E , dekte eerst den rivier-overgang van de
2de kolonne te Lambaroe en marcheerde daarna in zuidelijke en zuidoostelijke rigting door de reeks kampongs langs
den rivieroever gelegen. Zonder eenig gevecht bereikte zij
's namiddags om 2 u u r Lamtengah-missigit en betrok
aldaar het bivouak. Den volgenden dag zette zij haren
marsch voort tot nabij de kampong Anak B a t o e , e n w e r d
onderweg alleen beschoten bij het oversteken van een
open terreingedeelte, waar 1 militair en 1 dwangarbeider
sneuvelden en 3 militairen gewond werden. Den 25steu
Julij vermeesterde zij nog de missigit van Anak Batoe
en eenige nabij gelegen versterkte punten , met een verlies van slechts 2 gewonden. Te gelijkertijd ageerde op
haar regter flank eene patrouille uit onze zuidooster linie,
die zich van de vijandelijke versterkingen te Tjot Gloempang en Tjot Lepong — tegenover onzen post teAtoa —
meester maakte ten koste van 1 gesneuvelde. Na een paar
uren in de veroverde stellingen te Anak Batoe vertoefd
te hebben , trok de lste kolonne verder tot de kampong
Kiron. In den vroegen morgen van den volgenden dag
werd haar hivouak aldaar hevig beschoten, zoodat zij
dadelijk 8 gewonden bekwam, en zich verpligt zag eene
andere bivouakplaats te kiezen. De d a g werd overigens
besteed tot evacuatien, aanvulling van vivres, enz., en
eerst den 27sten Julij werd verder opgerukt tot Anagaloeng, tegenover Montassik; bij dezen marsch werden 9
man gewond.
De 2de kolonne, aangevoerd door den luitenant-kolonel
H. DEMMENI, ondervond reeds dadelijk een vrij hevigen
tegenstand toen zij in den morgen van 23 Julij de rivier
bij Lambaroe overtrok. Hoewel twee sectien bergartillerie
en acht mortieren van 12 cM., ondersteund door het geschut onzer versterking te Lambaroe , van den linker oever
gedurende geruimen tijd de overzijde zooveel mogelijk met
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projectielen hadden overstelpt vóórdat de eerste mansclmppen met praauwen werden overgezet, bleef ook toen
's vijuiids v u u r , hoewel reeds veel verminderd, nog1 aan-

houden. Evenwel bevond zich om 9 uur reeds eene gebeele
kompagnie op den regter oever, waar '/.ij de vijandelijke
politie Lomkali bezette. Des avonds om 6 u u r was de
geheele 2de kolonne. derwaarts overgegaan] haar verlies
bedroeg 1 gesneuvelde en 14 gewonden. Den volgenden
dag trok zij verder en bereikte de kampoDg Lamdjampoe,
zonder verliezen geleden te hebben.
De 3de kolonne, onder bevel van dim luitenant-kolonel
J . H. 0 . GODIN, ondervond gedurende den morgen van
den eersten d a g , op haren marsch van Oleh Kurang naar
Pekan Baroe (niet ver van Lomkali) weinig tegenstand;
zij kreeg slechts 3 gewonden, terwijl de kompagnie van
het 3de garnizoensbataillon, na aan de haar verstrekte
opdragt voldaan te bobben , met slechts 1 gewonde naar
Oleh Karang - terugkeerde. In baar bivouak te Pekan Baroe
werd echter de 3de kolonne zoo aanhoudend beschoten ,
dat zij er het aantal harer gewonden tot 20 zag aangroeijen ,
waarvan 2 spoedig overleden. Ook den volgenden d a g ,
op haren marsch naar Lamdjampoe, waar zij zich inetde
2de kolonne vereenigde, stond zij voortdurend aan 's vijands
vuur bloot, dat haar 8 gewonden bezorgde. De kampongs,
waaruit zij beschoten w a s , werden in de asch gelegd door
detachementen van <!e reserve-kolonne te Lambaroe, voor
welke de overgang naar den regter oever gemakkelijk
was gemaakt door het gereed komen eener schraagbrug
over de rivier.
Den 2ósten Julij trokken de 2dc en de 3de kolonne
gezamenlijk van Lamdjampoe verder naar Senelop, waar
eene vijandelijke versterking, in een vlak en open terrein
gelegen, eerst door de artillerie beschoten en vervolgens,
na bevigen tegenstand geboden te hebben, stormenderhand genomen en bezet werd, ten koste van 3 gesneuvelden en 01 gewonden (waaronder één olïieier) aan onze
zijde. De vijand liet 12 lijken achter. In de veroverde
positie werd het bivouak opgeslagen, en den 26sten Julij
bleef men daar vertoeven voor gelijksoortige werkzaamheden als dienzelfden dag- de 1ste kolonne in baar bivouak
bij de kampong Niron bezig hielden. De volgende d a g
werd nog benuttigd tot het versterken van het bivouak en
het uitzenden van verkennings-patrouilles, en den 28sten
trokken de twee vereenigde kolonnes, met achterlating
eener bezetting te Ser.elop, vuorwaarts naar de missigit
. Montassik, die zonder veel mceite genomen werd. Aan
onze zijde bedroeg het verlies slechts 1 gesneuvelde en
4 gewonden. Iets westelijker, aan de rivier tegenover
Anagaloeng, werd n u voor het gros der beide kolonnes
een bivouak ingerigt, dat den naam van Ifontasaik-west
erlangde, terwijl Senelop en llontassik-missigit ieder door
één kompagnie werden bezet gehouden.
De communicatie tusschen de ageerende kolonnes en
Lambaroe was gedurende de beschreven marsehen zooveel
mogelijk onderhouden door detachementen van de reservekolonne, die lang-s beide rivieroevers heen en weer trokken,
terwijl bovendien reeds op den 24sten Julij twee der drie
kompagnien. welke te Kotta Radja in reserve gehouden
werden, namelijk die van het 5de en 6de bataillon, opgeroepen waren om cenige punten in de communicatielijn;':!
te bezetten. De derde werd een paar dagen later naar
Lambaroe ontboden en te Kotta Radja vervangen door één
kompagnie van het 15de bataillon uit de IV Moekim.
Terstond werd een aanvang gemaakt met het leggen
eener loopbrug over de rivier, tot verbinding der bivouaks
te Montassik-west en Anagaloeng. Deze brug kwam den
30sten Julij gereed. Op dien dag kwam de bevelhebber
de ingenomen stellingen in oogenschouw nemen en bepaalde hij dat de beide punten aan de rivier tot depötplaatsen van vivres en munitie zouden ingerigt worden.
Na dien d a g gingen bijna acht maanden voorbij vóórdat
de operatien verder in het binnenland werden voortgezet.
W a t gedurende dat tijdvak voorviel, is in groote trekken
reeds op blz. 7 en 8 medegedeeld. Het was geen tijd van
rust voor de troepen; integendeel; zoowel de kolonnes te '
Anagaloeng en Montassik, als de reservekolonne te Lambaroe en de bezettingen onzer zuidooster en noordooster
lmien waren gestadig ingespannen. Eerst werden de
bjvouaks te Anagaloeng en Montassik voltooid en versterkt;
Vl
vres, munitie en allerlei andere benoodigdheden werden
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derwaarts overgebragt, niet alleen voor dadelijk gebruik
maar ook vuur de latere • behoeften der krijfrsmngt dié
verder in de XXII Moekim zou moeten doordringen ; het

transport van dit; benoodigdheden van Lambaroe langt de
beide oevers der rivier en op de rivier zelve moest wórden
beschermd, en bruikbare wegen moesten daarvooraangelegd worden; de vijand moest worden verjaagd uit' de
kampongs en versterkingen, waarin bij zich'nestelde oiu
onze transporten en sommige onzer posten . vooral in de
noordooster linie, te bestoken. Verkenningen werden verrigt om do voortzetting der operatien voor te bereiden
en ook ten behosve daarvan werden in bet gebied der
VII Moekim, nadat TOKKOE MOEDA Ii.UTzich met HAMEH
ABDI'I. HACKMAN onderworpen bad, de wegen zoov "1

mogelijk verbeterd. Al deze ven i-tingen, die door den op
20 Augustus ingevallen en buitengewoon bordnekkigen
regenmoesson dikwijls zeer bemooijelijkt werden ' j . kunnen hier niet in de détails beschreven worden, of dit verslag zou als het ware het journaal der krijgsverrigtingen
moeten teruggeven. Hoe lastig - de vijand het onzen troepen
maakte, kan hieruit worden afgeleid, dat in het bedoelde
tijdvak, voor zoover u i t de gevechtsrapporten en journalen
is na te g a a n , 21 militairen sneuvelden en 121 (waaron*
der 9 officieren) gewond werden, bij verkenningen, transporten, en vermeestering of tuchtiging van versterkingen
of kampongs. Benige der voornaamste ontmoetingen met
den vijand, ook in hoofdstuk C , § 3 , reeds even aangestipt, verdienen echter nadere vermelding.
In de eerste plaats komen als zoodanig in aanmerking
de gevechten bij gelegenheid der tuchtiging van Lamkrah
in de VII Moekim op den 5den en op den lilden Augustus.
Den yden Augustus werden daartoe bestemd twee kolonnes,
te samen zes kompagnien en eene sectie artillerie sterk,
door de luitenant-kolonels GODIN en DEMMENI aangevoerd.

De kolonne DEMMENI tastte de zeer uitgestrekte kampong
van de noordzijde aan. Zij ontving een hevig vuur, dat
voor zooveel mogelijk tot zwijgen werd gebragt door de
artillerie, die daarbij 4 gewonnen kreeg, terwijl ook een
viertal paarden buiten gevecht gesteld, werden, vervolgens
werd tot den stormaanval overgegaan, en mot behulp der
kolonne Gonix, die eene omtrekkende beweging gemaakt
h a d , werd. de vijand op de vlugt gejaagd; het verlies bij
de infanterie bedroeg- 1 gesneuvelde e n 4 g e w o n d e n (waaronder 2 i fficieren). Aangezien echter ook daarna onze
transporten nog- voortdurend uit Lamkrah beschoten werden, trokken den 19den Augustus drie kolonnes op nieuw
derwaarts o p : év'.ie van Lambaroe, sterk twee kompagnien
infanterie en eene sectie bergartillerie onder bevel van den
luitenant-kolonel II. M. TEUSTEEGE; de beide andere van
Anagaloeng, te zamen sterk zeven kompagnien infanterie
en twee sectien artillerie, gekommandeerd door de luitenant-kolonels GODIN en DBMMBM. De kolonne van Lamban e

zou Lamkrah van de westzij'e aantasten, de beide andere
kolonnes van de oost- en zuidzijden. Tegelijkertijd zou
eene kolonne van l'/j kompagnie infanterie nier twee
mortieren uit de zuidooster linie trachten door eene meer
zuidelijke beweging den vijand den pas af te snijden.
Zoodra de kolonne van Lambaroe in de nabijheid van
Lamkrah stelling n a m , werd zij hevig beschoten, zoodat
al dadelijk 1 onderofficier sneuvelde en 4 minderen en een
paard gewond werden. Na een goed gerigt en langdurig
artillerie-vuur op den westelijken uithoek der kampong,
gelukte de stormaanval in front, ondersteund door eene
nankbeweging eener kompagnie. De vijand vlugtte uit
zijne stellingen. De kolonne uit de zuidooster linie raakte
mede slaags met den vijand en kreeg 5 gewonden. In
oostelijke rigting langs den noorderrand der kampong
verder oprukkende, gelukte bet aan de kolonne TEBSTBBQB ,
ter juister tijd gesteund door de voorste kompagnien der
kolonne GODIN, om ook daar den vijand te verdrijven.
Vervolgens werd de kampong in verschillende rigtingen
doorkruist en van vijanden, die hier en daar ons nog
schoten toezonden, gezuiverd, waarna men weder op de
sawah ten noorden der kampong bijeenkwam en daarliet

')

Herhaaldelijk (op i) Oetober, 14 BB IS November. :il December,

3 Januarij) moesten de Uvoaaks te Aaagaloeag en Uontauik-west
tijdelijk ontruimd worden, omdat zij door bandjiis werden overstroomd. Ook ét rivier-overgangen te Anagaloeng ea bij UmtMTOB
werden telkens weggeslagen.
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bivouak betrok by bet vertterkte terrein punt TjotOloempang.
Ue kolonne uit de zuidooster linie, die geen verbinding
verkregen had ;net de kolonne TBBSTBSOB, betrok een
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het vermeesterde p u n t , eene door twee grachten omgeven,
met een zi'stal vuurmonden bewapende redoute, waar
binnen eene missigit en verscheidene woningen stonden.
bivouak ten zuiden van Lainkrah. De kolonne DEM.MKM
Eerst nadat die stelling geheel geslecht, was, bij welken
was reeds in liet begin van haren marach hevig beschoten arbeid den 25sten December nog 2 man gewond'werden,
uit de kampongs bezuiden Lamkrah, zoodat de artillerie keerden de troepen naar Lamjong terug.
stelling had moeten nemen om den vijand niet granaten
Uit denzelfden post begaf zich den 12 den Februarij nogte teisteren. Daarna liad die kolonne twee sterke bentings
maals eene kolonne op marsch, met het tweeledig doel:
vermeesterd en was zij door de kampong Sibreh, w a a r d e
om den vijand in den omtrek (Ier noordooster linie bezig
vijmid door salvo's op een afstand gehouden werd, voortte houden terwijl uit Lainbaroe eene excursie werd geg e r u k t naar de sterk bezette passar Longi, welke, even
maakt tot tuchtiging van Atoë of Ateuh, en om het terals eene daarachter gelagene benting, bestormd en ver- rein beoosten de op 24 December genomen versterking te
meesterd werd, terwijl den vijand een gevoelig verlies
verkennen en de kampongs te tuchtigen die nog altijd
werd toegebragt. Maar ook aan onze zijde was het aantal
vijandelijke
broeinesten gebleven waren. De kolonne begewonden en zieken niet gering 1 , terwijl bovendien de
stond uit twee kompagnien infanterie met twee mortieren
munitie sterk verminderd en de voorraad vivres grootendeels en werd aangevoerd door den majoor J . ('. DoOKHBBB.
verbruikt was, toen de kolonne, zonder Lamkrah bereikt
Reeds oin 7 u u r 'smorgens had zij de bedoelde kampongs
te hebben, het bivouak op een gunstig gelegen punt
bereikt; zij werd er hevig beschoten door den achter
betrok. Door dwangarbeiders, die zich vojr dezen dienst
paggers verscholen vijand en kreeg 2 gewonden die weldra
aanboden, werd een berigt nopens den staat van zaken
bezweken. Daarop werd eene granaat in een der kampongs
naar Lainbaroe overgebragt, en in antwoord daarop werd
geworpen, maar overigens bepaalde de kolonne zich tot
bet bevel ontvangen om de operatien op den volgenden
het in brand steken van een dertigtal huizen, waarna zij
d a g niet verder te vervolgen. De kolonne uit de zuidhare verkenning voortzette. Voortdurend door den vijand
ooster linie zou derwaarts terugkeeren; de kolonnes T E K bestookt, opende zij eerst een geregeld vuur tegen hem
STEEÜE en GODIN zouden naar Anagaloeng marcheeren,
toen zij ter plaatse was gekomen waar de op 24 December
en van daar zou de overste ("JODIN zich met drie kompagnien
vermeesterde versterking had gestaan. Geheel verdreven
infanteril naar de kolonne DKUMENI begeven om haar zoo
werd hij niet, want ook bij het terugkeeren naar Lamjong
noodig te ondersteunen en gezamenlijk den terugmarsch
moest de kolonne n o g van tijd tot tijd salvo's geven om
aan te nemen. Deze bevelen werden zonder moeite uitgede opdringende benden op een afstand te houden. Het
voerd, en de kolonne DEMMEXI was om 11 1 /, uur inden
aantal harer gewonden was inmiddels nog met 3 v e r voormiddag te Anagaloeng teruggekeerd, zonder eenige
meerderd.
aanraking met den vijand gehad te hebben.
De genoemde kampong Atoë of Ateuh, gelegen in de
VII Moekiin benoorden Ghani (sagi XXVI Moekim), moest,
Den 14den Augustus leidde eene verkenning, dooreene
zoo als in noot 3 op blz. 8 gezegd is, getuchtigd worden
kolonne van Lambaroe in noordoostelijke rigting (regter
omdat hare bevolking eene vestiging van teruggekeerde
oever) ondernomen, tot de vermeestering van de vij(indeuitgewekenen in Pager Aijer had aangevallen en in brand
lijke stellingen te Tjotjibreh en Tjopotoe, waaruit onze
gestoken. De kolonne, die den 12den Februarij van Lamtroepen, herhaaldelijk waren beschoten geworden. DiesteL
baroe derwaarts gezonden werd, bestond uit 3V. komlingen bleven bezet, in afwachting' dat de werken des
pagnien infanterie met eene sectie mortieren, een detache*
vijand* aldaar geheel geslecht, en inmiddels eene versterment genietroepen, het noodige ambulance-personeel en
k i n g in de nabij gelegen kampong Lampermei gereed
1G2 dwangarbeiders; zij werd gekommandeerd door den
gekomen zou zijn, om als militaire post in de plaats te
majoor H. L . F . DE JACQUIEU DE LOMPUKT. Des morgens
komen van onze posten Pager Aijer en I'ager Aijer-misom 37* u u r uitgerukt, trok zij eerst in zuidoostelijke
sigit. Eerst den 28sten September werd Tjopotoe ontruimd
rigting lang de kali Leugka (eene uitgestrekte waterleien den 12den Öctober Tjotjibreh. In dien tusschentijd
waren onze troepen op die beide punten en te Lampermei ding), en daarna noordwaarts door kampong Ghani en
op omstreeks 700 passen bewesten de missigit Melajoe
gestadig aan liet vijandelijk vuur uit de omliggende kam(waaruit de voorhoede een hevig maar geheel onschadelijk
pongs blootgesteld geweest. Den lsten September werden
twee kolonnes, van Oleh Karang en van Lampermei, uit* vuur ontving) naar het haar aangewezen doel. Door een
stormaanval, die ons 1 gewonde kostte, werd de vijand
gezonden om den omtrek te zuiveren. Eenige goed \vruit de sterk bezette kampong Atoë verjaagd. Een vijftal
dedigde stellingen werden daarbij vermeesterd, maar het
huizen werd in brand gestoken, doch daarna keerde de
zeer drassige terrein verlamde de bewegingen onzer troepen en veroorzaakte h u n een verlies van 3 dooden en 2G kolonne op hare schreden t e r u g , voornamelijk omdat een
harer gidsen was gewond en de drie anderen zich u i t de
gewonden, waaronder 1 ofiicier.
voeten hadden gemaakt. Duiten den katnpongrand, niet
In de noordooster linie werd den 7den October eene paver van onzen post Lampermei, werd vervolgens een bivouak
trouille van 8 gewapenden en 9 ongewapenden tuaschen
opgeslagen om den troepen eenige rust te schenken. Te
Pekan Koerong Tjoet en Silang plotseling overvallen door
3 ' / : u u r 's namiddags werd het bivouak gealarmeerd door
eene* in hinderlaag opgestelde bende, die 4 personen doodde
een plotselingen aanval van benden , die zich in Ghani
en 5 wondde, vóórdat de patrouille hulp kon erlangen
hadden weten te nestelen. Zij bragteu ons al dadelijk een
uit Silang. Sedert dat voorval is de kavalerie meer geverlies toe van 2 dooden en 7 gewonden. Na door salvo's,
rege'.d benuttigd om de wegen in de noordooster linie, af
gesteund door het geschut van Lampermei, dit vuur bete patrouilleeren. Het halve escadron, reeds in Atjeh
antwoord te hebben, trok de kolonne terug op een nog*
a a n w e z i g , werd daarom tot een geheel escadron versterkt.
meer nabij onze linie gelegen p u n t en opende van daar
Het meest concentreerde de vijand zich in de nabijheid
nogmaals het infanterievuur, om vervolgens naar Lomkali
onzer noordooster linie in eene stelling tegenover onzen
te marcheeren en aldaar eene bivouakstelling iii te nemen,
post Lamjong. Den 24stcn Deoember begaf zich uit dien
totdat nader ontvangen bevelen de troepen des avonds om
post eene kolonne van twee kompagnien (ééne van het
8 u u r deden inrukken.
9de bataillon ') en ééne van het garnizoensbataillon in de
noordooster linie) met twee mortieren, onder bevel van den
De beide beschreven excursien van 12 Februarij gaven
kapitein A. P. BINOEKYOET VAN N A I I U Y S , op marsch om
ruimschoots gelegenheid om de overtuiging op te doen,
die vijandelijke stelling te vermeesteren. Dit gelukte voldat het drassige terrein voor groote troepenbewegingen
komen , en het daarbij geleden verlies (1 gesneuvelde en
n o g geheel ongeschikt was. Intusschen bleef de noodza8 gewonden, waaronder 1 officier,) moet gering genoemd
kelijklieid bestaan om n o g verder in het vijandelijk gebied
worden in evenredigheid tot de bijzondere sterkte van
door te dringen en daarvoor werden alle voorbereidingen
getroüén die binnen het bereik van den gouverneur en
militairen bevelhebber lagen. De depots te Anagaloeng
en Montassik werden van al het benoodigde voorzien, en
i) Dit !>de bataillon, dat, blijkens lift medegedeelde on blz. 7,
op eene geschikte plaats bij Anagaloeng werd eene veringevolge ceuc nadere aanvraag van den gouverneur en militairen
sterking opgerigt om als steunpunt voor verdere operatien.
bevelhebber van Batavia naar Atjeh gezonden werd en den 8sten
te dienen. Aanvankelijk bestond het voornemen om zooAugustus aldaar aankwam, was over de posten in de noordooster
danige versterking ook 'aan den regteroever der Atjehen zuidooster linie verdeeld geworden.
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rivier te bouwen, maar nadat het hoofd der V Mtekim, j lO'/a U l "" kwam de 3de (reserve) kolonne «), onder bevol
ÏJiniK KAMPONG BAKOE, /.icii on lerworpeil had, 1 van den majoor W. 11. VAN DE 1'OL, in het bivouak te
werd daarvan afgezien en alleen een Uokhuia hij MonTjot Baaatoel aan, terwijl de late en 2de kolonne voorttassik-west opgerigt. De wegen en bruggen in liet aan
rukten naar Indrapoeri. De 2de kolonne, die de voorhoedt)
TOEKOE MOEDA BAIT onderhoorigo gebied, die benuttigd
vormde, werd reeds spoedig in haar front uit de passar
zouden moeten worden , werden zooveel mogelijk verbeterd.
Bakarweng en op hare regterflank uit de op een heuvel
Op den 21sten en 22sten Maart werden eindelijk de
gelegen kanipong Anak Glé hevig beschoten. Terwijl do
kolonnes geformeerd voor de operatien, die op den 23sten
paaaar vermeêaterd en de marsch Langt den aoogenaamden
zouden aanvangen, en voorloopig de vermOOatoring en
lultanaweg (die zeer moeijelijk to begaan wat) vervolgd
bezetting van Indrapoeri ten (loei zouden hebben. In 't
werd, volgde de 2de kompagnie van bet 11de bataillon, die de
geheel werden daarvoor bestemd 22 kompagnien infanterie
achterhoede vormde, over de 200 voet hooge heuvelreeks de
J
(ontleend aan de veldbataillons n . 2 , 3 , 5 , 9 , 1 1 , 12 en
beweging der troepen, met het doel om den vijand van
15), het escadron kavalerie, de twee batterijen bergardaar te verdrijven, en vervol yeoi bij de kampong Lamili
tillerie ' ) , een paar detachementen genietroepen en het
een étappepost te bezetten; een zeer moeijelijke t o g t ,
noodige ambulance- en intendance-personeel. Vin de 22
waarbij zij 8 gewonden kreeg. Ook de belde kolonnes.
kompagnien zouden echter slechts 14 — in drie kolonnes —
kregen op haren verderen marsch veel vuur: dit hield
dadelijk uitrukken; de overige 8 zouden te Anagaloeng
voor eene korte wijl op toen de vijand uit de kampongs
en te Lainbaroe in gereedheid gehouden worden om de
Lamili en Riki in noordelijke rigting op de vlugt was
veiligheid in den r u g der ageerende kolonnes te verzekeren
gejaagd, maar het herhaalde zich toen men de kampong
en zoo noodig aanvullingstroepen te leveren. Ter eerstgeGlé Kambing h a l bereikt. Nadat het tot zwijgen was genoemde plaats vestigde zich het hoofdkwartier. Do bezetbragt, werden de 1ste kompagnie van het 5de bataillon
t i n g van missigit Montassik zoude geheel ingetrokken en
en eene sectie artillerie op den heuvel Glé Kambing in
die van Senelop even als die van Moutassik-west door een
stelling gebragt op een punt van waar een plongeerend
detachement van de garnizoensbataillons van Atjeh vervuur kon geopend worden op de missigit Indrapoeri, die
vangen worden.
op een afstand van omstreeks 350 pussen aan de overzijde
der rivier l a g , en waar de vijand zich (ouder aanvoering
De 1ste kolonne '), onder bevel van den luitenantvan IMAM L0N0BA.RA.BI zoo als later vernomen is,) zeer
kolonel TER.STEEUE, vertrok den 23steu des morgens om
werkzaam toonde. Inmiddels was de hoofdtroep tot do
4 1 /, uur van Anagaloeng, anderhalf u u r later gevolgd
kampong Iïiki opgerukt, w;iar op eene drooge sawah de
door de 2Je kolonne ' ) , ouder bevel van den luitenantkolonel GODIN (die den 27sten Maart door den luitenant- geheide transporttrein verzameld word met 2'/ s kompagnie'»
tot dekking, waarna de artillerie op de Glé Kambing
kolonel J. G. S O Ï A R P werd vervangen). Zonder vijandenog met eene sectie versterkt werd, terwijl een peloton
lijkheden bereikte men Lepong Arra, alwaar, overeen infanterie langs de noordzijde eu drie kompagnien van
komstig het te voren vastgestelde plan, ééne kompagnie
het 5de bataillon langs de zuidzijde van dien heuvel naar
als étappepost achtergelaten werd. Voorbij Lepong Arra
de rivier trokken. Al deze verschillende troepen-afdeelingen
was het terrein zeer drassig en moeijelijk begaanbaar en
openden het vuur op den in en om de missigit Indrapoeri
slechts met de uiterste krachtsinspanning kon liet geschut
genestelden vijand. Het plan was, dat de 3de kompagnie
voortgesleept worden. Te Reloeng Tjoet ontmoetten de
van het 5 Ie bataillon de rivier zou doorwaden op een punt
troepen voor het eerst eenigen tegenstand, die echte;' zonder
dat, volgens de ontvangen inlichtingen, in gewone omveel moeite bedwongen werd. Langs Tjot Bada komende,
atancligbeden daartoe de gelegenheid aanbood. De door de
werd de 1ste kolonne, hoewel TOEKOE MOEDA BAIT zich
regens gezwollen waterstand maakte echter de uitvoering
(te Samagani) bij haar gevoegd had, vrij hevig beschoten ,
van dit plan onmogelijk. Evenwel boden zich een der
doch zij zette den marsch voort en vermeesterde achterAtjehsche gidsen en twee Boeginesche soldaten aan om
eenvolgens, na hevigen tegenstand, de missigit kamara
de rivier over te zwemmen en te trachten aan de overzijde
en de aangewezen hivouakplaats Tjot Basatoel, aan den
een
huis in brand te steken, waarop de missigit waarvoet van het gebergte. De 2de kolonne , die denzelfden
schijnlijk (naar de meening van den gids) door den vijand
weg gevolgd had, kwam mede om l l ' / j u u r aldaar aan.
verlaten zou worden. Dit geschiedde, en na de genoemde
Na de voorloopige opstelling in bivouak, werden drie
drie personen zwommen ook twee officieren (de luitenants
kompagnien van het 5de en 11de bataillon naar de kamJ . II. BoHWAB en J. J . VBBLINOBN) en een vijftigtal Boepong Lingam en één kompagnie van het 21e bataillon
naar de kanipong üjamboe gezonden, om den voortdu- ginetche soldaten, met hunne wapenen, de rivier over,
waarop zij de thans verlaten missigit bezetten. Andereu
rend op onze troepen vurenden vijand daaruit te vervolgden en in den namiddag waren twee volle kompagnien
drijven, hetgeen gelukte. Deze kompagnien bleven
vau het 5 ie bataillon aan den regteroever bijeen. Den
voorloopig in de genoemde kampongs bivouakeeren, om
zich den volgenden d a g weder bij het gros der kolonnes 26sten Maart konden de beide andere kompagnien van dat
bataillon en de kavalerie van de 1ste kolonne de rivier
aan te sluiten, met achterlating van een étappepost bij
doorwaden en bet bivouak in de missigit Indrapoeri bede b r u g , genaamd Titi Djamboe, die over de kreek Koetrekken;«den 27sten volgde de artillerie. De 2de kolonne
rong Saban leidde. (>nze verliezen op 23 Maart bedroegen
rigtte op de Glé Kambing en aan den linker rivieroever
4 gesneuvelden en 28 gewonden (1 officier, 17 mindere
haar bivouak in. Drie kompagnien van het 11de bataillon
militairen en 10 dwangarbeiders), terwijl drie artilleriehielden de étappeposten te Lepong Arra, Titi Djamboe en
paarden buiten gevecht gesteld werden en het paard van
Long Lemoh (nabij Lamili) bezet.
den controleur VAN LANGEN, die den togt mede maakte,
doodgeschoten werd. Den 24sten Maart des morgens om
Onze verliezen op den 24sten hadden zich bepaald tot
16 gewonden (waaronder 1 officier). Behalve van de bij
tussebenpoozen vallende stortregens hadden de troepen tot
den 26sten ook veel last van het water dat op de sawahs
!) Vóór Augustus 1878 was er slechts ééne batterij bergartillerie
geloopen was doordien de vijand de waterleidingen had
in Atjeh. De tweede, door den gouverneur en militairen bevelhebber aangevraagd (zie blz. 7), was op den 21sten dier maand
afgedamd; toen die dammen door de bezettingen der etappevan Java aangekomen.
posten doorgestoken waren. liep het water grootendeels weg.
Van de reservekolonne te Tjot Basatoel werd den 26sten
») Bj) deze kolonne waren ingedeeld: het 5de bataillon en twee
Maart eene kompagnie Amboinezen, ter sterkte van 2
kompagnien van het 11de bataillon intanteric (totaal 24 officieren
officieren en 123 minderen, uitgezonden om de (oostelijk
en 692 minderen), een detachement kavalerie (1 officier en 34
minderen), eene sectie bergartillerie met eene sectie mortieren (2
van het bivouak) nabij eene waadbare plaats tegen de rivier
officieren, 53 minderen, 30 paarden) en een detachement genietroepen
aanleunende kampong Djeroek te verkennen , — een vijan(1 officier en 20 minderen). Voor den transporttrein 695 dwangarbeiders.
TOKKOE

*) Daarbij waren ingedeeld: drie kompagnien van het 2de en
de staf en twee kompagnien van het 11de bataillon infanterie
(totaal 19 officieren en 459 minderen), eene sectie bergartillerie
(1 adjudant-onderofficier dienstdoend officier met 33 minderen en
21 paarden), en een detachement genietroepen (12 man). Voor den
transporttrein 354 vrije koelies en dwangarbeiders.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

*) Bjj deze kolonne waren ingedeeld: 3 kompagnien van het
3de bataillon infanterie (13 officieren en 369 minderen), een peloton
kavalerie, eene sectie artillerie met eene sectie mortieren (1 officier,
45 minderen, 63 paarden), en een detachement genietroepen {&
officieren en 26 minderen). Voor den transporttrein 597 vrue koelies
en dwangarbeiders.
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delijk broeinest, waar IMAM LONÖBATTAH gezegd werd zich
op t e houden. De troepen trokken haar echter ongehinderd
een 300tal passen hinnen en legden een 25tal van de
grootste huizen in de asch. Daarop ontvingen zij eenig
v u u r , w a t hun echter geen nadeel toebragt, en keerden
zij naar het hivouak terug. Den 2den April werd met
eene grootere troepeninagt, zoowel uit Tjot Basatoel als
uit rnissigit Indrapoeri, langs den regter oever naar Djeroek
opgerukt. De uit twee kompagnien van het 5de batnillon
en een detachement genietroepen zamengestelde kolonne,
die onder kommando van den majoor w . F . VAN V L O T
dezen luatsten w e g v o l g d e , werd reeds in het begin van
haren inarsch hevig beschoten bij de kampong Moereq.
Eene door den vijand bezette hoogte werd aldaar stormenderhand genomen, en vervolgens werd langs die kampong
voortgerukt naar de passar Tring Mango, welke met de
omliggende huizen aan de vlammen werd prijs gegeven.
Hetzelfde gebeurde met de passar Piëng, die om 9 1 /. u u r
bereikt werd. Inmiddels verminderde de munitie der troepen,
die door den vijand zonder ophouden vinnig bestookt werden, zoodanig, dat het raadzaam werd geoordeeld zoo spoedig
mogelijk verder door te gaan om met de kolonne uit Tjot
Basatoel in verbinding te komen. Over een smal voetpad,
door digt begroeid terrein , werd alzoo de marsch voortgezet naar de k a m p o n g Lameh. Hier doorwaadde de kolonnek o m m a n d a n t met ééne kompagnie, de mineurs, gewonden ,
vivres enz. de Atjeh-rivier, — die, bij eene breedte van
2 5 meters, 1.5 M. diep was en waarin een sterke stroom
g i n g , — terwijl de andere kompagnie den vijand zooveel
mogelijk aan den regter oever bezig hield, waarbij zij zelfs
een aanval met de klewang had te doorstaan. Ook deze
k o m p a g n i e bewerkstelligde vervolgens den rivierovergang,
en tegen 1 u u r bereikten de troepen de missigit Djeroek,
waar zij zich met de kolonne u i t Tjot Basatoel vereenigden.
In 't geheel waren gedurende den marsch gesneuveld 6
militairen, gewond 22 militairen en 7 dwangarbeiders,
verdronken 3 militairen en 1 dwangarbeider '). De kolonne
uit Tjot Basatoel, onder den majoor J. H. P . KROESBEEK,
was daarentegen in 't geheel niet bemoeijelijkt geworden.
Zij had in de woning van den imam van Djeroek een
paar kleine stukken geschut gevonden en vernageld en
in de kampong werden omstreeks 200 huizen door haar
vernield, waarop de beide kolonnes naar Tjot Basatoel
t e r u g g i n g e n . De kolonne VAN VUGT zette van hier verder
haren marsch naar haar bivouak voort. Den 4den April
e n volgende dagen hervatte de luitenant-kolonel SCHARP
m e t drie kompagnien de tuchtiging van Djeroek, en nu
werd ook de aangrenzende kampong Groet, wier bewoners
zich den lsten Maart aan een strooptogt naar Lampagger
in de VI Moekim hadden schuldig g e m a a k t , in de asch
g e l e g d , nadat de hoofden de h u n geopende gelegenheid,
om door het stellen van cautie de kampong tegen vernieling te vrijwaren, onbenuttigd hadden gelaten. Bij die
gelegenheid werd in Djeroek een groote voorraad buskruid
en wapenen gevonden en onbruikbaar gemaakt.
Ten einde de stellingen des vijands aan den regteroever
t e verkennen, trok in den vroegen morgen van # 8 April
eene kompagnie van het 9de bataillon infanterie (sterk 2
officieren en 96 minderen) met eene sectie mortieren van
A n a g a l o e n g over de rivier in de rigting van Panteh Karang
en Kedeb, met last om tegenover de waadbare plaats bij
Djeroek de aankomst af te wachten van eene kolonne
die zich u i t Tjot Basatoel, onder bevel van den luitenantkolonel S C H A R P , derwaarts zou begeven. De leiding van
de kolonne u i t Anagaloeng, waarbij zich te missigit
Montassik nog een detachement van 1 officier en 35 man
voegde, was opgedragen aan den kapitein der infanterie
H . HAAKSMA , die reeds vroeger eene verkenning naar Panteh
K a r a n g had medegemaakt. Voorbij de kampong van dien
naam gekomen , werd deze kolonne al spoedig beseboten
uit eene vijandelijke versterking, welke bestormd en zonder
verlies genomen werd. Daarna werden nog eene andere nabij
gelegen sterkte en eene missigit bezet, en men stelde zich
voor in deze stellingen de komst der kolonne SCHARP af
t e wachten. Het duurde echter niet l a n g , of men werd uit
de omliggende kampongs zeer hevig beschoten, ook met
>) Men vernam later dat het verlies van den vjjand een &0tal
dooden en gewonden had bedragen en dat onder de gesneuvelden
vier voorname hoofden waren.

lilla's, en dit vuur hield niet o p , hoe levendig het ook
door de artillerie en infanterie beantwoord werd; 5 militairen
werden daardoor gewond. Toen het 10 uur geworden was
zonder dat de kolonne SCHARP kwam opdagen, keerde
m e n , overeenkomstig de ontvangen bevelen, naar Anagaloeng t e r u g , tot missigit Montassik toe steeds door den
vijand bestookt, die nog 1 man verwondde. De kolonne
SCHARP was des morgens zonder moeite aan de rivier
tegenover Redeb gekomen, maar de overtogt was haar door
het vijandelijk vuur van de overzijde, dat haar 5 gewonden
bezorgde, onmogelijk gemaakt.
Bleek het alzoo dat de vijand voornamelijk aan den
regter oever tegenover Djeroek zijne krachten vereenigd
hield, hij liet ook onze bivouaks en den étappepost t e
Long Lemoh niet met rust, en naar mate m e n , bij eene
bijna altijd ongunstige weersgesteldheid, het einde der
maand April naderde, werden zijne aanvallen op onze
troepen, wanneer zij verkenningen verrigtten of terreinopnemingen, transporten of corveeën beschermden, overmoediger, en bleek hij zich hoe langer hoe meer naar den
linkeroever te verplaatsen. Den 25sten April begaven zich
twee kompagnien der reservekolonne van Tjot Basatoel
naar Djeroek, de eene om dekking te verleenen aan dwangarbeiders die er pisangboomen moesten kappen, de andere
om t e onderzoeken of er onlangs versterkingen waren aangelegd, zooals men vernomen had. Laatstbedoelde kompagnie, gekommandeerd door den kapitein A. J. K A L F F ,
kwam ongehinderd tot de grens der kampong Groet, maar
werd daar uit twee versterkingen hevig beschoten. Eene
sectie onder den lsten luitenant J . E . J . DEN BERGER
viel ze in front a a n , en eene andere, onder den 2den luitenant J . M. C. VAN DER B I J L L , in de linker flank; de
vijand werd genoopt ze te ontruimen, met achterlating van
11 dooden. Evenwel bleef hij, van den regter oever versterk i n g ontvangende, onze troepen op korten afstand in digte
drommen bestoken, en de kapitein K A L F F achtte het geraden den ongelijken strijd af te breken en op Tjot Bada
terug te trekken, wat in de beste orde geschiedde, terwijl
den steeds opdringenden vijand door de achterhoede, ouder
den 2den luitenant VAN DER B I J L L , n o g zware verliezen
werden toegebragt. De andere kompagnie, onder den kapitein B. C. VAN DE SANDE, die in de kampong Moloeé twee
onbezette versterkingen vernield had en tot bijstand was
aangerukt toen zij het vuren hoorde, kon aan de bedreigde
troepen nog eenige afleiding bezorgen en harerzijds den
vijand op gevoelige wijze afbreuk doen; zij vereenigde
zich te Tjot Bada met de kompagnie K A L F F , om naar Tjot
Basatoel t e r u g te keeren. Bij de laatstgenoemde kompagnie
was 1 man gesneuveld en waren 11 man gewond. Men
vernam dat aan 's vijands zijde drie hoofden van aanzien
waren gesneuveld. Gedurende de volgende dagen ontving
men berigten die meldden dat IMAM LONGBATTAH, R A D J A
KOEALA (oudste zoon van PANGLIMA POLIM) , de imam van

Lamara en andere hoofden zich met een paar duizend
gewapenden in Djeroek en in den omtrek onzer posten
bewesten de rivier genesteld hadden. Op den 30sten April
hadden tusschen Glé K a m b i n g , Anak Glé en Tjot Basatoel
verschillende ontmoetingen plaats tusschen onze patrouilles
en den vijand, die ze met groote hardnekkigheid bestookte,
versperringen in de wegen gemaakt had en in de k a m p o n g
Anak Glé begonnen was eene versterking op te werpen.
Den 2den Mei rukten twee kolonnes uit om het terrein te
zuiveren. De eene, zamengesteld u i t drie kompagnien en
gekommandeerd door den majoor KBOESBEKK , trok van Glé
Kambing langs den linkeroever der rivier naar Djeroek;
de andere, van gelijke sterkte, en gekommandeerd door
den majoor VAN DE P O L , marcheerde van Tjot Basatoel
in de rigting van Anak Glé en Glé Kambing. De kolonne
KBOESBEEK vermeesterde stormenderhand de versterkte
kampong Longbetong, verdreef vervolgens den vijand uit
Salanga, en joeg hem over de rivier. Dit succes kostte
haar 1 doode en 8 gewonden (waaronder 1 officier). Ongedeerd trok zij vervolgens door Groet en Djeroek naar Tjot
Basatoel en van daar terug naar haar bivouak. De kolonne
VAN DE P O L ondervond in het geheel geen tegenstand ,
doch maakte in Anak Glé vele wapenen buit en keerde
van daar over Glé Karong en Long Lemoh naar Tjot
Basatoel terug.
Den 6den Mei werd tot den aanval op de vijandelijke
stellingen aan den regter oever overgegaan. Daartoe rukten
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drie kolonnes u i t : ééne van Anagaloeng, bestaande uit
twee komimgnien van het !Me bataillon, 50 man van de
bezetting van Anagaloeng f l 2 ' e bataillon)i, 50 man van
de bezetting van missigit Montassik (2do garnizoensbataillon)
en eene sectie bergartillerie, onder de bevelen van den
majoor A. J. H. LUBECK; de tweede van missigit Indrapoeri, bestaande uit vier kompagnien infanterie en eene
sectie mortieren, onder den majoor VAN VUGT; de derde
van Tjot Basatoel, bestaande uit drie kompagnien infanterie en eene sectie mortieren, onder den majoor VAN DE
POL. De twee eerstgenoemde kolonnes zouden langs den
regter oever optrekken en zich bij de waadbare plaats
tegenover Djeroek vereenigen, terwijl de kolonne uit Tjot
Basatoel zich naar dezelfde plaats zou begeven om de
vijanden, die zich nog op den linker oever mogten bevinden, over de rivier te drijven.
De kolonne LUBECK marcheerde eerst naar missigit Montassik, en van daar, tegen 7 u u r 's morgens, langs het
ook op den 8sten April gevolgde voetpad in oostelijke rigt i n g naar Panteh Karang. Zij werd al spoedig hevig beschoten, en kwam met haren transporttrein slechts ïangzaam vooruit op den) smallen, aan weerszijden digt begroeiden weg. Op omstreeks 700 passen afstand van de
vijandelijke stelling, die op den 8sten April vermeesterd
was geworden doch sedert door eene 7 meters breede versperring van bamboedoeri omringd en aanzienlijk versterkt
was, bereikte de kolonne den oever der rivier, en hier
ontving zij ook van de overzijde eenig vuur. Nadat de
vijandelijke versterking eenigen tijd door de artillerie was
beschoten, baande eene (Europesche) kompagnie van het
9de bataillon, onder bevel van den kapitein L. DU BUS
DE VALEMPRÉ, zich zooveel mogelijk een weg door het
digte struikgewas om den stormaanval te ondernemen. Zij
drong door tot de bamboedoeri-versperring en beproefde
daarin eene opening te kappen, maar het hevige vuur
uit de versterking, dat den lsten luitenant J . J . G. SCHUIT
doodde, de drie overige officieren der kompagnie verwondde
en ook verscheidene minderen buiten gevecht stelde, noopte
haar tot den terugtogt. Het lijk van den genoemden luitenant, die vlak vóór de versterking gesneuveld was,
moest achtergelaten worden, nadat twee militairen achtereenvolgens gewond waren bij hunne, pogingen om het
mede te nemen ' ) , en eveneens moest men 6 gesneuvelde
mindere militairen laten liggen. De majoor LUBECK meende
met de troepenmagt, waarover hij beschikte , geen nieuwen
aanval te kunnen w a g e n , en daar het ook onmogelijk
scheen de versterking (wier linkerflank tegen den steilen
rivier-oever aanleunde, terwijl haar regterflank door verscheidene sterk bezette positien gedekt was,) om te trekken,
besloot hij naar missigit Montassik terug te keeren. Onder
het aanhoudend vuur des vijands vond de terugmarsch
in de beste orde plaats, en men kwam te missigit Montassik aan met 30 gewonden (waaronder de 3 reeds genoemde officieren, zoomede 3 dwangarbeiders). Zoodra de
fouverneur en militaire bevelhebber te Anagaloeng berigt
reeg van het gebeurde, zond hij 1 kapitein, 3 luitenants
en 50 man van het 15de bataillon , benevens 12mineurs,
naar missigit Montassik ter aanvulling van de geleden
verliezen , met den last dat de kolonne LUBECK zoo spoedig
mogelijk op nieuw oprukken, de vijandelijke stelling tot
eiken prijs bemagtigen en vervolgens doortrekken moest
om zich in verbinding te stellen met de kolonne uit
Indrapoeri. Tevens werd naar de kolonne VAN DE P O L de
opdragt gezonden om langs den linker oever der rivier
stroomafwaarts te marcheeren tot tegenover de stelling
Panteh K a r a n g , om te trachten de kolonne LUBECK van
die zijde te ondersteunen. Om 12'/j uur begaf zich de
majoor LUBECK alzoo wederom op w e g , vivres en koelies
te missigit Montassik achterlatende om er geen hinder
van te hebben. Nabij de vijandelijke stelling gekomen ,
onderzocht hij nogmaals of zij niet omgetrokken kon worden , maar ook nu bleek dit ondoenlijk , daar zij door eene
aaneengeschakelde linie versterkingen verbonden was met
de noordelijker gelegen k a m p o n g s , die door moerassig terrein omgeven en eveneens sterk bezet waren. Niets van
de kolonnes VAN VUGT en VAN DE P O L bespeurende, en
zich niet sterk genoeg achtende om zonder bijstand de
1
> Dat lijk is den 8sten Mei te Anagaloeng komen aandrijven
en aldaar begraven.
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vijandelijke stelling te forceeren , keerde de majoor LUBECK
voor de tweede m a a l , met 1 doode en 5 gewonden, naar
missigit Montassik terug.
De kolonne VAN DE POL ontving de vermelde opdragt
uit Anagaloeng te laat om er denzelfden dag nog gevolg
aan te geven. Zij had Djeroek bereikt zonder noemenswanrdigen tegenstand te ondervinden, aldaar een paar
onbezette versterkingen vernield, en vervolgens op de
grens der kampongs Groet en Lampopo het bivouak betrokken. Na ontvangst der bedoelde opdragt verplaatste
zij , om er den volgenden morgen gevolg aan te geven ,
haar bivouak naar Djeroek.
De kolonne VAN VUGT had geen minder zwaren dag
dan de kolonne LUBECK , maar het zal beter zijn hare verrigtingen op den 6den Mei eerst te beschrijven nadat is
medegedeeld wat aan de kolonne LUBECK op den 7den Mei
wedervoer.
Deze kolonne r u k t e , ingevolge een nieuwen last van
den gouverneur en militairen bevelhebber, des morgens
om 6 uur voor de derde maal naar Panteh Karang op.
Nadat de artillerie door tal van granaatworpen den stormaanval had voorbereid, drongen de mineurs en de (Europesche) detachementen van het 12de en 15de bataillon
en van het 2de garnizoensbataillon , gevolgd door eene
(Europesche) kompagnie van het 9de bataillon, voorwaarts over het voetpad dat langs de rivier naar de
versterking leidde, terwijl eene (inlandsche) kompagnie
van het 9de bataillon , onder den kapitein H. A. GOBIUS ,
eene omtrekkende beweging maakte langs de noorder
face der versterking. Daar werd een smalle doorgang
in de bamboedoeri-versperring gevonden , en langs dien
weg gelukte het den genoemden kapitein aan het hoofd
zijner troepen de versterking binnen te dringen, eenige
oogenblikken vóórdat ook de overige troepen haar van de
westzijde binnenstormden, na eene opening in de versperring te hebben gekapt. De vijand vlugtte naar eene
tweede benting , welke eveneens bemagtigd werd , waarop
hij zich naar de omliggende kampong-randen terugtrok.
Het verlies aan onze zijde bedroeg 1 doode en 9 gewonden.
Onmiddellijk werd een gedeelte der troepen naar missigit
Montassik gezonden om de achtergelaten vivres te halen ,
doch men zette dien dag den marsch niet voort, omdat
de kolonne VAN DE POL niet aan den linker oever verschenen was. De vijand bleef het bivouak tot den avond toe
beschieten, ten gevolge waarvan nog l militair sneuvelde
en 1 militair benevens 3 dwangarbeiders gewond werden.
De reden , waarom de kolonne VAN DE P O L zich niet
vertoond had , was hierin g e l e g e n , dat zij bijstand had
moeten verleenen aan de kolonne VAN VUGT. Deze was
den 6den Mei in den vroegen morgen van missigit Indrapoeri afgemarcheerd en reeds spoedig hardnekkig beschoten. Na twee versterkte heuvels, niet ver van de missigit
g e l e g e n , stormenderhand vermeesterd te hebben, trok zij
verder langs de kampong Lir naar Pakan Tring Mango,
doorwaadde de kreek Koerong Anak , veroverde de versterking Blang Piëng , en bereikte tegen den middag eene
sawahvlakte in de nabijheid der Koerong Aloei Lam. Het
aantal gesneuvelden en gewonden was inmiddels zoo aanzienlijk geworden , dat het moeijelijk viel hen verder te
vervoeren, terwijl bovendien de munitie zeer sterk verminderd w a s , weshalve de majoor VAN VUGT besloot op
het laatstgenoemde punt zijne troepen te laten bivouakeeren. Gedurende den verderen loop van den dag en den
nacht liet hij voortdurend de gebruikelijke signalen blazen
en seinen geven om de andere kolonnes, zoo mogelijk .
tot zich te trekken , maar deze waren , zoo als uit de voorafgegane mededeelingen reede gebleken is, te ver WwHderd om daarvan iets te merken. Daar de vijand het bivouak
aanhoudend bleef bestoken, werd de positie van de kolonne
VAN VUGT, wier munitie uitgeput raakte, eenigszins hagchelijk , en daarom rukte zij in den morgen van 7 Mei,
na hare dooden (2 militairen en 2 dwangarbeiders) begraven te hebben , zoo spoedig mogelijk verder, om voorbij
de kampong Lameh de waadbare plaats te bereiken waar
men den 2den April de rivier was overgegaan. Dit gelukte h a a r , en bij de rivier kwam zij in verbinding met
de kolonne VAN DE P O L aan de overzijde. Van doorwaden kon echter bij den hoogen stand van het water geen
sprake zijn. Een Amboineesch fuselier van de kolonne VANDE POL bragt zwemmend een drietal kistjes met munitie
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op eenige boomstammen naar den regter oever over, en
terwijl de vijand door granaatvuur van den linker- en geschutvuur van den regter oever zooveel mogelijk werd bezig
gehouden , maakte men met behulp van touwen en kleine
vlotten een communicatiemiddel, zoodat eerst de talrijke
gewonden en daarna de gelieele kolonne VAN VIUIT naar
den linker oever konden overgaan , onder bescherming van
de salvo's waarmede de kolonne VAN DK Por. den vijand
zooveel mogelijk op een afstand hield. In 't geheel waren
hij de kolonne VAN VUGT gesneuveld de kapitein J . . ) . VAN
B E R G , 8 mindere militairen en 2 dwangarbeiders j gewond
5 officieren (waarvan er echter 3 konden blijven dienst
doen), 01 mindere militairen en 34 dwangarbeiders. Hij
de kolonne VAN DE P o t werden 1 officier en 1 mindere
gewond.
Onmiddellijk nadat de gouverneur en militaire bevelhebber met den stand van zaken was bekend g e m a a k t , liet
hij een grooten voorraad infan(erie- en artillerie-munitie
en twee Chinesche praauwen naar Djeroek (waar de beide
kolonnes het bivouak betrokken hadden) opvoeren en gaf
hij last dat de kolonne VAN VUGT den volgenden morgen
weder naar den regter oever zou overgaan en trachten zou
in verbinding te komen met de kolonne LUBECK , die van
Pantoh Karang naar Redeb zou oprukken. Terwijl vóór
het begin dezer operatiën uitdrukkelijk verboden was geworden om in bet gebied der V Moekim kampongs te verbranden , werd nu bevolen om ze ten strengste te tuchtigen , omdat de zekerheid verkregen was dat de bevolking
dier streek aan de vijandelijkheden, welke ons zooveel
opofferingen kostten , ijverig deelnam.
Den 28stcn Mei werden de van Anagaloeng aangevoerde
Chinesche praauwen bij Djeroek te water gelaten en werd met
behulp daarvan eene reeppont g e m a a k t , waarop de kolonne
VAN VUGT haren overgang naar den regter oever begon te
bewerkstelligen. Het vijandelijk vuur was wederom zeer
hevig , maar het werd op afdoende wijze beantwoord , eerst
door de kolonne VAN DE P O L , en na eenigen tijd ook door
de van Pantoh Karang aangekomen kolonne LUBECK. Die
kolonne was des morgens om 6 u u r , met achterlating
van eene kompagnie te Pantoh K a r a n g , naar Kedeb opgerukt. Terwijl bare voorhoede tegenover den sterk bezetten rand der kampong Sibarei, benoorden Redeb, in
de sawah stelling nam om de daar genestelde vijanden te
beletten zich te voegen bij degenen die aan de kolonne
VAN VUGT den overtogt over de rivier betwistten , posteerde
zich de hoofümagt in Redeb nabij de rivier, oin dien overtogt te helpen beschermen. Thans werden de vijandelijke
stellingen aan de rivier ontruimd en om 10'/- uur was de
geheele kolonne VAN VUGT op den regter oever. Eene kompagnie bezette de vijandelijke stellingen, en drie kompagnien trokken onder den majoor VAN VUGT oostwaarts o p ,
om in de flank te komen van de versterkingen in den
rand der kampong .Sibarci. Die versterkingen werden nu
in het front door de kolonne LUBECK , in de flank door
de kolonne VAN VUGT aangevallen , en de vijand sloeg op
de v l a g t , verscheidene dooden achterlatende. De k a m pongs Redeb, Siborei en Lameh werden getuchtigd, en
vervolgens betrok de kolonne VAN VUGT bet bivouak aan
den regter oever der rivier, terwijl de kolonne LUBECK te
Panteh K a r a n g hare vivres ging h a l e n , om daarna in
Redeb haar bivouak op te slaan. Bij de drie kolonnes te
zamen sneuvelden op dien dag 2 militairen en werden 10
(waaronder 1 officier) gewond.
Op den 9den Mei werd nog door twee kolonnes, ieder
uit twee kompagnien infanterie en eene sectie genietroepen
bestaande en respectievelijk aangevoerd door de kapiteins
G. D. EuELi, en F. L. KAISEU , in noordoostelijke n g t i n g
van Panteh Karang en Redeb de benting Bong Toendjoe
verineesterd en het terrein van vijanden gezuiverd , waarbij
2 militairen sneuvelden en 6 militairen (onder welke I
officier) benevens 2 dwangarbei Iers en een Atjehsche gids
gewond werden. Gedurende de volgende dagen trokken
in verschillende rigtingen patrouilles uit om de kampongs
in de V Moekim te tuchtigen. Den 12den Mei keerden
de drie kolonnes (die van missigit Indrapoeri over Tjot Basatoel) naar hare vroegere standplaatsen t e r u g , met achterlating van ééne kompagnie te Panteh Karang , met het
oog op het gewigt van die stelling. In de houding des
vijands, die hier en daar onze bivouaks en posten nog
wel bleef beschieten maar zich daarbij op een grooten af-
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stand hield , vond men eene bevestiging van de berigten
die ontvangen werden nopens de zware verliezen die hein
van 6 tot 9 Mei waren toegebragt.
W a t aangaande de latere krijgsverrigtingen in de XXII
Moekim — de vermeestering van Gliëng en den daarop
gevolgden terugkeer der troepen naar Indrapoeri — hier
te lande gebleken is tot op het tijdstip waarop dit gedeelte
van het verslag moest worden afgesloten, werd reeds op
blz. 9 vernield. Uitvoeriger berigten daaromtrent, en omtrent de voortzetting der krijgsverrigtingen in de XXVI
Moekim, zullen eerst in een volgend verslag eene plaats
kunnen vinden. Op blz. 9 is ook reeds gebleken dat in
het tijdvak tusschen 23 Maart en 12 Mei nog andere ontmoetingen met den vijand plaats vonden dan de hierboven
beschrevene , daar h i j , hoe ijverig ook in de weer bezuiden
Anagaloeng, toch tevens tusschen Anagaloeng en Lainbaroe de veiligheid steeds bleef bedreigen en ook de posten
in de noordooster linie niet ongemoeid liet. Aangezien echter
de krijgsverrigtingen in die streken op den algemeenen
g a n g van zaken geen invloed hebben uitgeoefend , schijnt
liet niet noodig daaromtrent te dezer plaatse in nadere
bijzonderheden te treden.
Thans moet evenwel nog het een en ander worden aangeteekend ten vervolge op hetgeen in liet vorig verslag,
blz. 49/50 , werd medegedeeld betreflende de bezetting in
Atjeh , de behandeling der troepen enz.
Een gedetailleerd overzigt van de formatie der bezetting
op 1 Maart jl. vindt men in bijlage F hierachter. Eene
vergelijking van de daarin voorkomende opgaven met die
in dezelfde bijlage van bet vorig verslag , welke den toestand
op 1 Maart 1878 aanwees ' ) , doet zien dat de formatie
der drie garnizoensbataillons te zamen op 106 officieren
en 3570 minderen bepaald bleef; dat het aantal veldbataillons van vijf (met 90 officieren en 2^60 minderen) gebragt werd op negen (met 162 officieren en 5117 minderen);
dat de kavalerie van een half escadron (3 officieren , 78
minderen, 64 paarden) werd gebragt op een geheel escadron
(5 officieren , 156 minderen , 138 paarden); dat de artillerie, op 1 Maart 1878 bestaande uit één g-aruizoenskompagnie, drie kompagnien vestingartillerie en ééne bergbatterij , met eene tweede bergbatterij werd versterkt, en
mitsdien de formatie van 20 officieren , 568 minderen en
80 paarden werd gebragt op 23 officieren , 707 minderen
en 139 paarden ; dat de formatie der genie onveranderd
bleef (9 officieren en 220 minderen], die der militaire administratie van 28 officieren en 58 minderen gebragt werd
op 34 officieren en 62 minderen , en die van den geneeskundigen dienst (35 officieren en 352 minderen) met 4
officieren werd uitgebreid. Het geheele bezettingsleger in
Atjeh (met inbegrip dus van den staf en de subsistentenkompagnie , hierboven niet genoemd), dat op 1 Maart 1878
was zamengesteld uit 298 officieren en 7730 minderen , met
144 paarden, bestond op 1 Maart jl. uit 385 officieren en
10 208 minderen , met 277 paarden. De uitbreiding g e schiedde , zoo als uit de mededeelingen in deze paragraaf
en in hoofdstuk C § 3 gebleken i s , uitsluitend met het
oog op de krijgsverrigtingen, noodig geworden na den
vijandelijken inval in de IV Moekim in Junij 1878.
Die krijgsverrigtingen hebben den Gouverneur-Generaal
ook aanleiding gegeven om t e r u g te komen op zijn besluit
van 15 Januarij 1878 n°. 6 (zie vorig verslag blz. 5 0 ) ,
in zoover daarbij de » entree de c a m p a g n e ' ' voor de naar
Atjeh vertrekkende officieren was afgeschaft. Zoodra den
27sten Junij het eerste telegrafisch berigt omtrent den
inval in de IV Moekim ontvangen en dientengevolge
tot de zending van een paar bataillons besloten w a s , is
ook beslist geworden dat de » entree de campagne " weder
toegekend en billijkheidshalve ook alsnog uitbetaald zou
worden aan degenen die haar sedert 15 Januarij opgrond
van het aangehaalde besluit niet ontvangen hadden. De
troepen , die aan de krijgsverrigtingen deelnamen , werden
') In het vorig verslag is op blz. 49 ten onregte gezegd dat de
byiage F aanwees de formatie der garnizoensbataillons volgens het
Indisch besluit van 11 Jun(j 1877 n°. 23. Zjj bevatte de formatie
volgens het op genoemde bladzjjde aangehaalde besluit van 17 Februarü 1878 n». 58, en daarin was dus de bjj dat besluit tot stand
gebragte vermindering met 28 officieren en 994 minderen reeds in
rekening gebragt. Het opschrift der bewuste byiage behoorde dus ook
te luiden „ Formatie van de voorloopige bezetting van Atjeh en ondcrhoorigheden op 1 Maart 1878".
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geheel op voet van oorlog gevoed en verpleegd. Overigens
werd sedert 1 Julij 1878, wat de voeding betreft, zooveel
mogelijk de In liet vorig verslag bedoelde regeling toege-

past, Volgens welke slechts een gedeelte der voeding in
natura verstrekt en voor een ander gedeelte Bene in !emniteit aan de officieren en minderen uitgekeerd werd. De
prijzen der in Atjeh te koop aangeboden levensmiddelen
zijn steeds zeer hoog gebleven, zoodat tot eene vermindering
van de indemniteit nog niet is kunnen worden overgegaan.
Ue levering van benoodigdheden door den daarmede belasten aannemer (zie de verslagen van 1876, bis. 4 3 , en
1877 , blz. 53 ,) gaf geen aanleiding tot klagten ; bet ter
zake gesloten contract werd voor 1879 op den bestaanden
voet voortgezet tegen verminderde prijzen. Voor de levering
na 1879 is eene uitbesteding gehouden (zoowel voor één
als voor drie jaren), maar welk gevolg die uitbesteding
gehad heeft, is hier te lande nog ï.iet bekend geworden.

Wat de ziekenverpleging betreft, is bet navolgende een
te teekenen. De uitbreiding der troepenmngt beeft geen
aanleiding behoeven te geven om t e r u g te komen op het
in 't vorig verslag vermelde besluit, waarbij het ziekentransportschip Sindoro buiten dienst gesteld w a s , maar

met de Nederwndsoh-Indiaohe Stoomvaartmaatsehapplj werd
eene speciale regeling getreden voor het evacueeren van
zieken van Atjeh naar Padang en Batavia. De zieke koelies

en dica ut/afleiders werden geëvacueerd met de stoomschepen
die in den veertiendaagschen dienst van Batavia via Padang
naar Atjeh en t e r u g varen , en voor hunne behandeling
was op die booten steeds een officier van gezondheid met
het noodige hospitaal-personeel, fournitures enz. aanwezig.
De reconvalescente muitairtA daarentegen werden alleen
naar Batavia vervoerd met de booten die in den veertiendaagschen dienst via Singapore varen. Het medegeven
van een officier van gezondheid aan boord van die schepen
was aan den chef van den expeditionairen geneeskundigen
dienst in Atjeh overgelaten, maar werd in den regel minder
noodig geacht. Met het ziekentransportscliip Graaf van
Bylandt werden van Atjeh naar Padang alleen overgevoerd
zieke militairen en bij uitzondering ook die zieke koelies
(vrije werkers), welke nog langer dan zes maanden te
dienen hadden en krachtig genoeg van gestel geoordeeld
werden om spoedig naar Atjeh te kunnen terugkeeren.
Deze vrije werkers werden , sedert de opheffing van het
zoogenaamd werkers-hospitaal te P a d a n g , in de ledig
staande gebouwen van het groot militair hospitaal aldaar
verpleegd. De bouw van het nieuwe militair hospitaal te
Pantei Perak op den regteroever der Atjeh-rivier (zie verslag van 1877 blz. 53) werd in 1878 met kracht naar
het oorspronkelijk project - - dat is voor pi. m. 800 lijd e n — voortgezet, en men verwachtte dat het nog in 1879
gereed zou komen en betrokken zou kunnen worden.
De regeling, in 1876 ingesteld voor het toezigt over
en het beheer van de dwangarbeiders in Atjeh , werd in
het afgeloopen jaar gewijzigd en vereenvoudigd. Daarmede
zijn thans een gepensioneerd kapitein der infanterie en een
luitenant der administratie belast, die worden bijgestaan
door eenige gegageerde of gepasporteerde onderofficieren
en korporaals en verder door burger-opzigters (per 200
dwangarbeiders één).
Ten slotte moet nog met een woord worden g e w a g gemaakt van hetgeen gedaan en voorgenomen is om eene
vermindering te brengen in liet aantal posten dat door
onze troepen in Atjeh en onderhonrigheden bezet gebouden wordt, ü p de wenschelijkheid eener aanzienlijke inkrimping van het aantal posten in Gmot-Atjeh is sinds
lang de aandacht der Regering gevestigd , maar het beramen van een algemeen plan te dier zake is uitgesteld
toen eene hervatting der krijgsverrigtingen op groote schaal
noodig was geworden, waarvan de gevolgen niet met
zekerheid konden Wolden berekend. Vóór de hervatting
der krggsverrigtmgen waren evenwel reeds enkele posten
opgeheven, namelijk: in de westerlinie Blang Oe, Sinangri l) en Djempit; in de zuiderlinie Longnattah-zuid,
Lohoiigen Mibuuw-zuid; in de noordooster linie Moesapi,
Kotta-Kadja Bedil en I.ambadak. De opheffing van den
post Djempit vond in Junij , die der overige genoemde

') Te Sinangri is eehter weldra weder de oprigting van een
wachthuis noodig geoordeeld.
Handelingen der SftBBvOeuoraal.

Bghgen.

1879-1880.

Tweede Kamer. 53

[Nederl. (Oost-) Indie.j

posten reeds vroeger, in Januari] en April 1878, plaats. In
December werd nog de post Lampagger in do westerlinie
ingetrokken, en in Mei jl. zijn ook de posten Kaijoe-loh,
Atoa en Boekit Daros ontruimd en i-; last gegeven tot
ontruiming der posten B >ekit Teriu , At .a-noord , Beitel en
Beloel-Zuid, alle in de zuidooster linie. ÜJ gouverneur en
militaire bevelhebber heeft liet niet geraden geacht verder
te gaan zoolang de operatien tegen de XXII en XXVI

Moekim niet waren beëindigd. Zoo spoedig de omstandig»
heden liet gedoogen , wordt van hem een voorstel omtrent
eene nieuwe regeling der bezetting van (Iroot-Atjeh verw a c h t , strekkende om de linieu , mot talrijke doch betrekkelijk zwak bezette posten , te vervangen door enkele
centrale stellingen met sterke bezetting. Het nuttig eirect
van zoodanige centrale stellingen op goed gekozen punten
wordt geacht grooter te zullen zijn dan dat van de vele
kleine verspreide posten, die gebleken zijn het bezette gebied toch niet volkomen te kunnen afsluiten ; en waarschijnlijk zal het totaal aantal Troepen, voor de bezetting
der centrale stellingen vereischt. geringer kunnen zijn
dan d a t , gevorderd voor de bezetting der linien.
Van de intrekking dor bezettingen te Pedir en in t5impang Olim is reeds op blz. 10 melding gemaakt. De overige
posten in de onderhoorighs len ite Malahoe op de westkust,
te Segli en Samalangan op de noordkust, en te Edi op
de oostkust) zijn nog gehandhaafd, maar de bezettingen
zijn zooveel mogelijk verminder 1, gelijk ook reeds ter aan3haald", plaatse is gebleken. Overigens kan , wat de bezetting der verschillend!
ook in Groot-Atjeh, betreft, naar de bijlage F verwezen worden
§ 5. Korpsen niet reijtstreeks tot het leger behoorende.
Schutterijen. De formatie der schutterijen onderging sed e n de indiening van bat vorige verslag geen wijziging
van eenig belang. Onder de van persoonlijken schutterlijken dienst vrijgestelden werden in het afgeloopbii jaar
nog gerangschikt de inspecteurs en adjunct-inspecteurs
van financiën, terwijl aan de Europesche wijkmeesters,
die reeds vroeger van persoonlijken schutterpligt waren
ontheven, tevens vrijstelling werd verleend van de betaling
van contributie aan de schutterijkas (Indisch Staatsblad 1878
n°. 274 en 292). Ingevolge het in 't vorig verslag vermelde
besluit van October 1877 werd in 1878 het BKAUMONTgeweer bij al de schutterijen op Java in gebruik gesteld,
terwijl in de eerste maanden van 1879 daartoe ook is overgegaan bij de schutterij te P a d a n g , met het voornemen
om , naar gelang de voorraad dier vuurwapenen aangroeit,
gaandeweg ook de sciiutterkorpsen in de overige buitenbezittingen daarmede te bewapenen. Over het algemeen
hadden de oefeningen , ook die in het schijfschieten, geregeld plaats. Alleen Padang en Bande schijnen hierop
eene uitzondering te maken. Voor eerstgenoemde plaats
wordt dit geweten aan de vele mutatien onder het korps
officieren en het kader , terwijl daar bovendien wijziging
noodig bleek in de strafbepalingen voor Javaansche schut*
ters. Maatregelen worden genomen om te gemoet te komen
aan de klagten bij de Regering out vangen zoowel hierover
als nopens gebrekkige oefening der Bandasche schutterij.
Van de schutterlijke diensten van het korps gewapende
inlandsche burgers te Ainboina werd, sedert de door hen
gepleegde ongeregeldheden (zie blz. 27), geen gebruik meer
gemaakt. In verband daarmede zijn hunne wapenen weder
teruggenomen. Over onwilligheid onder het inlandsch element der schutterij van Koepang, onder de zoogenaamde
mardijkers , is reeds het noodige aangetekend op MS. 30.
Hen deel der schutterij in de residentie Amboina . nam-lijk
die m oe afleeling Hila, werd in Mei 1878 on Ier de
wapenen geroepen en naar Piroe op de westkust van ('eram
gezonden , alwaar ze eenigen tij I dienst deed zoowel om
een aangekon ligden aanval van berg-Alfoeren op die negorij
te verijdelen, als om het gezag van den regent tegen
zijne oproerige onderdanen te belpen handhaven. Nadat de
genomen maatregelen aan de verwachting hadden baant
woord , keerde de schutterij naar Hila terug. Overigens
is in geen der gewesten de schutterij geroepen gewor*
tien om actief op te treden. Omtrent de sterkte derschutterijen bij het eind van de jaren 1877 en 1878 zijn de
volgende opgaven ontvangen.
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o) In de opgaven betreffende de schutterijen in de buitenbezittingen, vooral wat betreft die in de Molukken, zijn de zoogenaamde
inlandschc burgers onder de Europeanen gerekend.
A) Hieronder in 1877 27 en in 1878 20 man kavalerie (met inbegrip van 3 officieren).
<•) Muziekantcn en tamboers.
</) Sterkte van 1 Julij 1878.
e) Volgens bet nieuwe reglement van Maart 1878 (Indisch Staatsblad n°. 107) bestaat de schutterij in Menado uit 2 kompagnieu ter
hoofdplaats Menado en uit 1 kompagnie te Gorontalo. Van de laatste plaats zijn evenwel nog geen opgaven ingekomen.
f)

Sterkte van 31 December 187G.

g) Volgens het nieuwe reglement van Mei 1877 (Indisch Staatsblad n°. 105) maken van de schutterij te Koepang ook deel uit de boven
reeds genoemde mardijkers enz. te Babnuw en Oesappa. Of hun aantal in de opgegeven sterkte begrepen is, blijkt niet.
Iulaudselir korpsen. Volgens de ontvangen opgaven beliep de sterkte der barissans op Madura bij liet eind van
1878 1965 man (68 officieren en 1897 minderen), verdeeld
over de drie regentschappen Pamakaasan, Bangk.'.llan
(of Madura) en Sumanap als volgt: 300, 992 en 6 7 3 , tegen
307, 995 en 823 ofte zamen 2125 manop.31 December 1877 ').
De

legioenen van

MANUKOE JSECÜOIÏO en

PAKOE ALAM ,

waarvan de formatie bedraagt 855 en 449 man (waaronder
39 en 21 officieren), waren geheel voltallig.
Ook de detachementen pradjoerits in de 15 gewesten van
J a v a , waar dergelijke korpsen bestaan, hadden schier
overal de vereischte sterkte. Alleen te Pasoeroean bleef,
ondanks alle aangewende moeite, een noemenswaardig
incompleet bestaan. Van de 75 man ontbraken aldaar in
1877 18 en in 1878 27 man. De overige 50 5) detachementen hadden eene gezamenlijke sterkte van 1939 m a n ,
') De opgegeven formatie over 1878 verschilt weinig met die
in 't vorig verslag opgegeven, behalve alleen wat den barissan van
Bangkallan betreft, waaromtrent evenwel de thans ontvangen enTcrs
weinig vertrouwen schijnen te verdienen.
') In "t vorig verslag (blz. 52) werden, buiten dat te Pasoeroean ,
55 detachementen opgegeven, doch toen was in de ontvangen gegevens ten onregtc geen gewag gemaakt van het detachement te
Wonosobo (Bagelen).

of slechts 24 minder dan de formatie, die in 't geheel
1963 man bedroeg en per detachement uiteenliep tusseben
de 17 en 63 man. Bij elk dezer 57 detachementen is,
zoo als bekend, een Europeesch onderofficier als instructeur-kommandant geplaatst, behalve bij liet detachement
op Bawean, dat 2 Europeanen in de sterkte telt. Deze
58 Europeanen zijn in de bovenstaande cijfers niet begrepen.
Te Probolinggo en Bezoeki, waar mede detachementen
behooren gestationeerd te zijn, slaagde men er nog niet
in een genoegzaam aantal manschappen bijeen te brengen
om aan de oprigtimr de hand te kunnen leggen.
Nopens alle hierboven genoemde korpsen kan in het
algemeen gezegd worden dat zij reden tot tevredenheid
gaven. De oeftningen hadden geregeld plaats. Noch in
hunne uitrusting, noch in den aard hunner dienstverrigtingen of in de daarvoor geldende voorschriften werd wijzig i n g g e b r a g t , behoudens dat voorden barissau van Parnakassan de bepaling werd gemaakt dat het prijs schieten
er jaarlijks aal plaats hebben overeenkomstig de bepalingen die daarvoor bij het leger gelden.
§ 6.

Koloniaal militair

iavalidenhuis

op Bronbeek.

In het afgeloopen jaar vonden talrijke mutatien plaats
ouder de invaliden. Niet minder dan 62 werden op ver-
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•/cel: ontslagen; 1 werd uit de sterkte afgevoerd wegens
krankzinnigneid | 16 kwamen te overlijden en 2 werden

wegens wangedrag verwijderd. Daarentegen warden 89 oudmilitairen in bet gesticht toegelaten. De sterkte, op 1
Januarij 1878 176, was dus bij het eind van het jaar
geklommen tot 184, namelijk 50 gegradueerden en 134
minderen. Naar gelang hunner graden waren de/.e 50
invuli.ion verdeeld als volgt: 5 adjudanten-onderofficier,
4 sergeanten-majoor, 24 sergeanten of fouriers en 17
korporaals. Over het geheele jaar berekend, bedroeg de
gemiddelde sterkte der verpleegden per dag 175 a 170,
tegen slechts 158 in 1877. Van de 184 invaliden op 31
December 1878 in het gesticht toegelaten, waren er 17
gegageerd van de landmagt in West-Indie; de overigen
hadden allen tot het Oost-Indische leger behoord. 25 invalidea vervulden weder eenige betrekking bij het gesticht,
en zeer onlangs zijn ook de functien van machinist (bij de
verwannings- en kooldnrigtirur), toen deze civiele betrekking
openviel, voorloopig op een der verpleegden overgegaan.
Voor zooveel thans reeds kan worden opgegeven, beliepen de uitgaven der inrigting (waaronder de toelagen van
den kommandant, van de 3 hein toegevoegde officieren en
var het mindere dienstdoende personeel) over 1878 f 66800.
Over 1877 was het juiste bedrag f 67400,45 tegen f67666,06
over 1876. In mindering dier kosten komen echter de gagementen der invaliden gedurende hun verblijf in liet
gesticht, waar zij alleen eenig zakgeld ontvangen. Te
dier sake kwam in genoemde drie jaren aan het gesticht
achtereenvolgens te goed f 20 209,52 5 , f 18 196,19 en
f 21 450,60*. De opbrengst der boerderij op Bronbeek en
van de daaraan verbonden veehouderij wordt berekend in
1878 ee::e waarde te hebben vertegenwoordigd van f 5119,
terwijl voor beide inrigtingen — bij welke de invaliden
naar mate van hunne krachten nuttigen arbeid vinden —
slechts werd uitgegeven f 3945.
Iv
§ 1.

.)ij

Zecinagt.
Algemeen beheer.

De sedert geruimen tijd in uitzigt gestelde reorganisatie
van het departement der marine kwam in den aanvang
van 1879 (Indisch Staatsblad n°. 15) tot stand. Dezelfde
motieven, die in 1875 gegolden hebben om de toen i n g e stelle betrekking van inspecteur over den stoomvaartdienst
der zeemagt te doen vervullen door een vast aan den
Indischen dienst verbonden ambtenaar, hebben er toe geleid om nu ook de betrekkingen van chef der gouvernementsmarine, van directeur van bet marine-établissement
te Soerabaüa en van directeur van het marine-établissement
op Onrust, welke tot dusver door tijdelijk gedetacheerde
zee-ofricieren werden bekleed, tot burgerlijke ambten te
verklaren, bij welker vervulling evenwel steeds zooveel
mogelijk eene keuze zal moeten worden gedaan uit het
korps zee-ofiicieren. Als equipagemeesters bij de beide
etablissementen en als onder-equipagemeeater bij dat te
Soer&baija zullen gedetacheerde zee-ofiicieren blijven fuugecren ').
Ooi: bij het departement sullen enkele ge detacheerde zeeofiicieren geplaatst 'olijven, o. a. voor het beheer van de
zaken die het personeel en het materieel betreffen, doch
terwijl de leiding der bureaux voor die beide onderdeden
vroeger in ééne hand berustte, zijn zij thans gescheiden.
De hoofdofficier, die vroeger chef was van de vereenigde
afdeeling » personeel en materieel", is in functie gebleven
als hoofd der afdeeling «personeel" alleen. Voorloopig is
nog vrijheid gelaten om hem, behalve door den aan de
afdeeling verbonden gebleven officier van administratie 2de
klasse, te doen bijstaan door een luitenant ter zee 1ste
klasse, ofschoon op diens behoud bij de reorganisatie niet
meer gerekend is. Bij de afdeeling »materieel'' zijn 2
') Tot hiertoe genoten deze drie luitenants ter zee 1ste klasse
of 2de klasse tractcment op den voet van burgerlijke ambtenaren,
d. i. hun werd steeds, met stilstand van het tractement als zeeofïicier, de bezoldiging toegelegd die vroeger (vóór 1868) door hunne
tot het toenmalige sedentair zeewezen behoorende voorgangers genoten werd. Regelmatigheidshalve is nu besloten (Junü jl.i de titularimea, even als andere gedetacheerde zee-oftieieren, boven het aan
hun rang verbonden vast en zee-traetement, eene toelage te doen
genieten. Door deze regeling zullen de inkomsten, aan het ambt
van cquipagemcester en onder-equipagemeester verbonden, feitelijk
onveranderd bljjven.

luitenants ter zee geplaatst (1 der 1ste klasse als chef en
1 der 2de klasse). Aan den chef dezer afdeeling, die alleen
met het admiitistratie/'hehecr
is belast, is bij zijne instructie
de verpligting opgelegd om zooveel mogelijk zamen te
werken met den inspecteur van stoomvaartdienst, wien het

technisch beheer en toezigt blijft opgedragen en wiens taak
hetalzooisom inspectien te houden *) en nopens de tech-

niacke zaken ran advies te dienen.
De chef' der afdeeling » gouvernementsmarine" van het
departement deed in 1878 eene reis van ruim 2'/j maand
(20 Fel.ruarij tot 8 Mei) naar de gewesten Zuider- en

Oosterafdeeling vanBorueo, Celebes en onderhoorigheden.
Menado, Ternate, Amboina en Timoren onderhoorigheden,

ter volbrenging van het vierde (of voorlaatste) gedeelte eener
in 1876 bevolen algemeene inspectie over het personeel en
materieel van dit gedeelte der zeemagt 3). Sedert April il.
is met de waarneming der hier genoemde betrekking, die
tot dusver vervuld werd door een gedetacheerd kapiteinluitenant ter zee, een andere zee-oflicier van gelijken rang
belast, die, na hekomen eervol ontslag bij de marine,
definitief in den Indischen burgerlijken dienst zal overgaan.
Over de detacheering van een zee-oflicier bij de afdeeling
» hydrografie'' van het departement, speciaal voor sterrekundige plaatsbepalingen, evenzeer als o\er de tijdelijke
tewerkstelling van een paar zee-officieren op het hydra»
grafiscb bureau, wordt lager gehandeld (zie blz. 66). De
chef en de sous-cbef der genoemde afdeeling zijn thans beiden
als burgerlijke ambtenaren voor vast aan den Indischen
dienst verbonden: de chef reeds sedert 1 Januarij 1877
(verg. het verslag van dat jaar blz. 64 noot 3); de souscbef sedert 1 December 1878.
Het vroeger besproken reglement op «Ie indeeling,
het opleggen, onderhouden, beproeven en inspecteeren van
reserve-schepen of vaartuig-en «j, alsmede op het in en buiten
dienst stellen der schepen, werd door de Indische Begering
vastgesteld bij een besluit van 16 Januarij jl. Wijders
werden nieuwe voorschriften gegeven (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3350) nopens de administratie der
rijksgoederen aan boord van de stoomschejien dergouxernementsmarine.
Als uitvloeisel van de nieuwe bepalingen, in 1877 door
de Indische liegering ten aanzien van de opsporing der
misdrijven van slavenhandel en zeeroof vastgesteld (zie
vorig verslag blz. 69), werden de kommandcerende officieren der in Indie aanwezige schepen en vaartuigen van
oorlog in het afgeloopen jaar door den vlootvoogd van
eene nieuwe instructie voorzien omtrent het tegengaan
van den handel in en het vervoer van slaven in den

Nederlandach-Indiachen archipel (Bijblad op het Indisch

Staatsblad n°. 3261). Ook werden bij een Indisch besluit
dd. 13 Julij 1878 (zie mede het aangehaald Bijblad) voorschriften uitgevaardigd, door de hoofden van gewestelijk
bestuur als leiddraad te volgen bij de iustructien van
hunnentwege omtrent dezelfde onderwerpen te geven aan
de gezaghebbers der stoom- en andere vaartuigen van de

gouvernementsmarine.

§ 2. Oorlojtmariue.
a. Personeel.
Gedurende 1878 bedroeg de gemiddelde sterkte van net
2) In het tijdvak April 1878—Haart 1879 zjjn door tien hlerbedoelden inspecteur, tot het doen van proeuogten, liet bonden van
inspectien, het regelen en leiden van reparaties op p>uvenieiiicntsen op particuliere établissementen enz., .'il rellen gemaakt (Baar
zee, Omu»t «1 Singapore).
*) De drie vorige reizen van den chef der gou verin nicntsmarine
hadden plaats in 187G en 1877. Achtereenvolgens werden ton gcïnspecteerd de stations van Java's nOOfdkatt ilT Hel—18 .Tanij),
Billiton, Palcmbangen ltanka (II October—13 November), \\esterafdeeling van Borneo, Kiouw, Suniatra's Oostkust en Atieh (7
Mei—11 Juljj). Alleen in de stations .Suniatra's Westkust, ISenkoelen
en Lampongsehe districten heeft dus zulk eene alaeiiiemn inspectie
nog niet plaats gehad.
*) Zoowel van de Indische militaire marine en van de gouvernementsmarine als van de bebakening en het loodswezen. »>niler
reserve-schepen verstaat het reglement zoodanige bodems die binnen
vier weken 'kunnen worden in dienst gesteld en daarna binnen dno
etmalen, geheel gereed voor den dienst, zee kunnen kiezen.
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personeel der oorlogsmariue, gerakend over 12 in&au'en,, | korps i:i het afgeloopen jaar in een eenigszins abnormale»
3642 koppen, waarvan 2(>:>0 Europeanen (229officiereneui toestuud verkeerde. Men kon namelijk niet dadelijk een
2401 onaerofficiereo en minderen) en 1012 inlanders. Hijj genoegzaam aantal geschikte manschappen aanwijzen om
het einde van het jaar telde de oorlogsvloot, blijkens de!
gespecificeerde opgaven in bijlage G , eene bemanning vani
3903 koppen, of 315 meer dan op 31 December 1877,,
terwijl volgens de formatie aanwezig moesten zijn 3791
koppen '). Dit belangrijk overcompleet had bijzondereI
oorzaken. Vooreerst werd een detachement van 395 koppeni
aangeliragt in de laatste dagen van December, zoodat het;
personeel, dat zij kwamen aflossen, uit den aard der zaak
op 31 December nog in de sterkte medetelde; en in dei
tweede plaat! werd met de terugzending van personeel ter
zake van langdurig verblijf getoefd (voor zoover de gezond-

heidstoestand der belaugh' bbenden bet gedoogde) in afwachting van de komst van het oefenings-eskader "), datt

bestemd was om ongeveer 600 man af te lussen. Gedurende

het gebeele jaar 1878 keerden naar Nederland terug (alleni
per particuliere gelegenheid) 77 officieren en 389 onderofficieren en minderen. Daarentegen werden in het geheel[
in Indie aangebragt respectievelijk 104en798(gedeeltelijk
per ramtorensebip Koning der Nederlanden). Door overlijden,,
ontslag en desertie onderging her, Buropeesch personeel
eene vermindering van 8 officieren en tS3 minderen. Slecht!i
een 6tal Buropeaohe schepelingen werden in Indie aangewerven. Hovendien warden , op den voet als voor Europeanen

bepaald, tot kok of boftneeater aangenomen 30inlanders.
De reeds in het vorig verslag (blz. 54) besproken invoering van het nieuwe reglement voor bet korps inlandsche
schepelingen met 1 Januarij 1878 was oorzaak dat dit

de nieuwe graden van matroot da* Isie en 21e klasse te
bekleeden; ook de aanstelling van onderofficieren leverde,
bij de hoogere eischen die voor de vervulling van dezen
rang gesteld waren, eenig bezwaar o p ; en wegens het
groote overcompleet van ongeoefende inlandsche schepelingeu (matrozen der 3de klasse en ligt matrozen) werd het
noodzakelijk geacht de aanwerving van onbevaren zeevolk te

beperken. Dientengevolge waren er op 31 December jL 66 in*
landen minder in dienst dan bij het einde van 1877 en was
het incompleet, dat bij de invoering van het nieuwe reglement
231 man bedroeg, bij het eind van 1878 gestegen tot 322 3 ).
Het gehalte daarentegen was, boewel niet in die mate
als verwacht werd, eenigszins verbeterd 4 ). In het begin
van dit jaar kon op eei. tweetal sioouischepen van tiet
Indisch eskader de gedeeltelijke vervanging van Buropeesch
door inlandsch personeel in toepassing gebragt worden.
De volgende tabel geeft een vergelijkend overzigt van
de bepaalde en de aanwezige sterkte van liet Buropesehe
en inlandsche personeel der vloot bij bet eind van elk der
jaren 1877 en 1878, waarbij nog aan te teekenen is. dat
onder de aanwezige sterkte begrepen zijn : op 31 December
1877 479 mariniers (4 officieren en 475 onderofficieren en
min leren) en cp 31 December 1878 579 (S officieren en
574 onderofficieren en minderen), terwijl de formatie op
elk dier tijdstippen achtereenvolgen! bedroeg 483 en 485
(waaronder 4 en 5 officieren).

31 Deci

31 December 1877.
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voor speciale diensten
bestemd. . .

De gezondheidstoestand op de verschillende oorlogabodeins bleef in het afgeloopen jaar g u n s t i g , vooral op die
welke gestationeerd waren in de wateren van Atjeh.
i) De vermeerdering der formatie, — z[j bedroeg op 31 Deeem!>er 1877 35G1 koppen, — is een gevolg van de uitbreiding bij het
straks te bespreken nieuwe reglement aan het korps inlandsehc
schepelingen gegeven.
•) Dit eskader, bestaande uit de sehroefstoomschepen lste klasse

u) Het getal Europesche vuurstokers is inaar de in Indie
geldende formatie) berekend op de helft der vastgestelde sterkte. Het aantal
ofticieren en minderen, in
sedentaire betrekkingen aan
den wal gedetacheerd of
tijdelijk voor speciale diensten afgezonderd, is almede
niet onder deze rubriek begrepen. Dit bedroeg op 31
December 1877 22 en op 31
December 1878 23.
b) Ongerekend de 10 pet. die
boven de formatie aangenomen kunnen worden.
c) Volgens de eerst met 1
Januarij 1878 van kracht
geworden nieime formatie
zou dit cijfer 1141 hebben
moeten bedragen.

Bepaalde epidemien hebben niet geheerseht. Aan boord
van het wachtschip te Soerabaija en van bet opneming!"
vaartuig Ilydrot/raaf kwamen drie cholera-gevallen voor,

tan Galen en Zilveren Kruis en 2de klasse Marnix, kwam — na eerst

s
) Hierbji is gerekend op de 10 pet. die nog boven de formatie
kunnen worden aangenomen (zie vorig verslag blz. 53, no.>t 4).
Laat meu deze verhooging bniten sprake, dan bedroeg het inconipleet
achtereenvolgens 117 en 205 man, zoo als de aanstonds te bespraken
tabel doet zien.

Atjeh te hebben aangedaan (verg. blz. 10) — den 2den April jl. ter
reede Batavia aan, en is op 5/6 Mei via Aa Knap weder naar Xederland vertrokken.

»> Ouder de 518 inlandsche matrozen bevonden zich op 31 Deeember 187S l matroos der lste klasse en 52 der 2de klasse.

[*.
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waarvan één met doodelijken afloop, terwijl in het station
Makasser zich enkele gevallen van pokken voordeden.
Zoowel daar, als in bat station Noordelijk Sumatra tijdens
het heerschen der pokken te Pasangan, werd door vaccinatie en revticcinatie met goed gevolg tegen liet overbrengen en verspreiden dier ziekte gewaakt. De in den
omtrek van sommige ankerplaatsen endemisch heerschende
malaria bleef niet geheel zonder invloed op de schepelingen, maar die invloed werd voor zooveel noodig geneutraliseerd door de gewone middelen (het verstrekken van
wijn of limoensap en krachtiger voeding, het verankeren
verder uit den wal enz.). De sedert September 1877 ook
voor het mindere (Europesche) personeel der marine geopende gelegenheid , om voor malaria-ziekten genezing te
zoeken in een koel klimaat, is wegens de goede uitkomsten ,
gedurende het eerste proefjaar verkregen, in Üctober 1878
eenigszins uitgebreid. In plaats van 10, kunnen nu 20
plaatsen in het gezondheids-établissement te Bindanglaija
(Preanger regentschappen) door Europesche schepelingen
worden ingenomen , en wel 4 plaatsen in de 2de en 16
in de 3de klasse. (Tot 31 December 1878 waren naar Sindanglaija geëvacueerd 29 schepelingen, waarvan e r o p

i
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dat tijdstip nog 5 aanwezig waren, 1 tot verder herstel
van gezondheid naar Nederland was vertrokken en 23
hersteld aan boord waren teruggekeerd.) Dysenterie werd
betrekkelijk weinig waargenomen, terwijl de aangetasten
meestal bentelden. Set aantal lijders aan venerische (Mi syphilitische aandoeningen bleef vrij belangrijk. Gevallen van
berri-berri kwamen weder nu en dan onder de inlandsche
•ohepelingen voor, doch in mindere mate dan vroeger, lietgeen wordt toegeschreven aan de verbeterde voeding die
sedert 1 Januarij 1878 aan het inlandsch gedeelte der beman
ning verstrekt wordt. Gedurende het eerste semester van
1878 kwamen er in 't geheel 20 lijders aan berri-berri in
behandeling (p. m. 2 pet. van de sterkte), en daarvan
bezweken er slechts 3. De zieken waren meest nieuw aangeworvenen, nog niet aan het zeeleven gewend.
Volledige opgaven nopens de behandelden en overledenen onder het personeel der oorlogsmarine gedurende 1878
zijn nog niet ontvangen. Ter aanvulling — en tevens ter
verbetering — v a n de cijfers in vorige verslagen volgt hier
echter een verluidelijkt overzigt betredende de uitkomsten
van den geneeskundigen dienst op de vloot gedurende
het tijdvak 1873—1877.

Daarvan:

H
U
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Recapituleerende opgaven.
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E U R O P E A N E N.

1873

148

4575 4723 3480 1048

31

164

33

2744 4575

166

64

2,3

18 74

159 c) 6105 6264 4749 J1314

35

166

96

2950 6105

207

131

4,4

1875

167 c) 5012 5179 3499 1536

15

129

130

2675 5012

187

145

5,4

1876

127 c) 4904 5031 4148

718

16

149

30

2090 4904

182

46

1,7

1877

149

5462 5611 4431

991

12

177

36

2500 5462

219

48

1,9

a) Het aantal gesneuvelden of aan (ia
den strijd bekomen) wonden overledenen vindt men niet afzonderlijk opgegeven. Alleen blijkt dat
onder de overledenen in 1877 i gesneuvelden waren (allen Europeanen). liet aantal van hen die door
verdrinking omkwamen, mede in
de opgaaf begrepen, bedroeg in de
behandelde vijfjaren achiereenvo'.gens 6, 7, 3, 0 en 13 Europeanen en 1, 2 2, 0 en 4 inlanders.
b) De onderstaande gemiddelden k<>men niet geheel overeen met de
cijfers in vorige verslagen ve»nield bij de bespreking der mutatien onder het personeel. Vermoedelijk is bij de tegenwoordige
opgaven eene andere wijze van
berekening gevolgd.
c) Het (geringe) verschil niet de opgaaf onder 31 December van hot
voorafgegane jaar vindt men niet
toegelicht.

I N L A N 1) E R S.

1873

16

1419 1435

955

457

11

12

15

762 1419

186

26

3,4

1874:

12

1268 1280

963

290

5

22

14

700 1208

181

19

2,7

1875

23 c) 1762 1785 1311

418

13

43

20

888 1762

198

39

4,4

J876

42 c) 1681 1723 1294

384

6

39

23

890 1681

188

29

3,2

1877

39

2037 2076 1696

L'33

6

41

17

1100 2037

185

23

2,1

De behandelden rangschikkende naar de hoofdvormen hunner ziekten, verkrijgt men de volgende uitkomsten:

1873.

74

132

115

170

565

70

111

153

197

217

81

17

33

39

46

65

451

532

.

438

385

443

475

41

57

55

71

Venerische ziekten
.

1310

65

385

Chirurgische ziekten .

1102

1877.

8

353

•

1876.

1875.

6

417

3061

1874.

1235

.

Vet won dingen en accidenten

2858

1873.

884

18

.

.

1877.

39

.

Koortsvrije huidziekten .

1876.

»

Epidemische ziekten .

.

1875.
3347

.

.

1874.
4573

Endemische en sporadische .
.

INLANDER &

EUROPEANEN.

AARD DER ZIEKTEN.

3283
17

1074
B

»

2

777

650

711

813

922

188

148

170

193

251

44

48

53

33

62

5

12

25

28

22

4575

6105

5012

4904

5462

1419

1268

1762
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•obepan van iedere soort dnt volgens de formatie aanwezig

Materieel.

moeit zijn en van liet aantal dat werkelijk aanwezig was op

Sterkte en toestand.

Terwijl bijlage (i een

uitgewerkt

overzigt bevat van de militaire toheepsmagt trelke op 31
December 1878 in Nedcrlandseli Indie aanwezig was, geeft
het volgend staatje eene I eknopte aanwijzing van het aantal

sterkte
voor 1878

SOORT DER SCHEPEN

ea 1879

hebben, dat is 1 April 1879, in vergelijking niet den toestand op 1 April 1878.

A.VNWK/.KiK STKKKTE

Bepaalde
actieve

liet tijdstip waarop de laatst ontvangen opgaven betrekking

op 1 Aj>ril 1878 op 1 April 1879
A a urn er k i N g l %.
in
dienst.

tijdelijk
buiten
dienst.

in

dienst.
|

Indisch eskader.
Raderstuomscliepen 2de klasse.

.

1

1 a)

2

4

»

3

Idem

3de

»

.

.

4

Idem

4de

»

.

.

4

3

»

.

.

9

11

1

1

1

3 e)

3 e)

3 c)

Schroefstoomschepen 4de

tijdelijk
buiten
dienst.
u) Brom (sedert 1 Augustus 1878 weder
ia dienst).
1 *)

b) Suiniilni, met 1 Augustus 1878 tydel[jk
liaiten dienst gesteld.

1 d)

<•) llinmr en l'nnliniiul, (sedert 16 September
on .. Oetolier 1878 weder in dienst).

3
2 e)

11

</) Itaiitlirrmusin , den 15dcn September 1878
tijdelijk builen dienst gesteld.

23

23

3

23

2

2

1

»

o

»

1ste klasse.

1

2

»

1

»

2de

1

1

»

1

7>

c) Ilierbn is niet gerekend op de kanonneerboot dienstdoende als wachtscliip te Saniarang, omdat deze bemand wordt uit de
rol van het wachtscliip te Soerabajja.

Auxllfalr e s k a d e r .

Sehroefstoomscliepen
Idem

»

komt 5 ), benevens twee schroefstoomschepen 4de klasse
(Madura en Beukoelen), welke in Mei jl. bier te lande
zijn onderhanden genomen en binnen twaalf maanden geheel gereed moeten worden geleverd. Inmiddels zal voor
den actieven dienst bij het Indisch eskader weder beschikbaar komen het raderstoomschip 2de klasse Soerabaija,
thans voorloopig gebezigd als kommandements-, wachten voorraadschip te Olchleb (Atjeh), waar het omstreeks
torenschip Kouhy der Nederlanden.
de helft van het loopende jaar vervangen zou worden door
het schroefstoomschip 1ste klasse Curarao , in welks plaats
Sedert is ook net Indisch eskader met 1 bodem aangedan bij het auxiliair eskader zou moeten invalltn het uit
v u l d , door de aankomst van het nieuwe scbroefstoomscbip
Nederland te zenden schroefstoomschip 1ste klasse Atjeh.
4de klasse Podanff op 3 April j l . '). In dieselfile maand
Aangezien echter de Atjeh vermoedelijk eerst in het begin
is echter het scbroefstoomscbip 4de klasse Aart van Nes
van 1880 in Indie zal aankomen, zal het auxiliair eskader
van Atjeh naar Java opgeroepen, waar het vermoedelijk
in de tweede helft van het loopende jaar slechts uit drie
voor verderen dienst zal moeten worden afgekeurd. Voor
bodems — 2 ramtorenschepen en 1 schroefstoomschip
het Indisch eskader zijn thans in aanbouw 2 raderstooin(Watenjev.s) — bestaan.
schepen 4de klasse (Sotmbing en Sindoro), welke sedert
geruinicn tijd bij gedeelten van hier zijn verzonden ter
De schepen ondergingen in 1878 , naar gelang van de geineenzetting in India, en waarvan bet eerste ditjaar gereed legenheid, herstellingen te Singapore of op Java. Even
als in de laatste jaren waren veelvuldige herstellingen nood i g , wegens de drukke diensten die van de marine ge!) Dit schip is gebouwd naar het type Samamta (verg. vorig eischt werden.
verslag blz. 55/56) , met toepassing van nog eenige verbeteringen,
De Cilad'i xan Antwerpen , die, zoo als reeds i n ' t vorig
door den inspecteur van stoomvaartdienst te Batavia aangegeve ;i. verslag (blz. óC) werd aangeteekend, niet 1 Januari] 1878
Ten gevolge van eene dier veibeteringen kan de I'ailnug, met volle
kracht stoomende, 450 geografische mijlen, en niet de gewone werd buiten dienst gesteld , is daarna nog eenigen tijd gebezigd als hulk bij de bouwwerken voor den vuurtoren op
snelheid (van 48 mijlen per etmaal) stoomende, 475 mijlen atleggen
zonder haren kolenvoorraad (00 000 kilogrammen) aan te vullen, terwijl
Meindertsdroogte (Banjoewangi). Het schip is thans bestemd
Uden in het eene geval slechts 838, in bet andere 876 mjjlcr ouden
om voor afbraak verkocht te worden.
kunnen worden afgelegd. Met volle kracht stoomende, gebruikt men
De in Indie aanwezige stoombarkassen (bij het eind van
dus ïOO in plaats van 270 kilogrammen per mijl, en met de g< <vone
1878 ten getale van 14) verkeeren voor de grootste helft
snelheid stoomende 100 in plaats van 240 kilogrammen. Ter jaar
kan de bezuiniging aan steenkolen gesteld worden op 240 000 kilogrammen (wanneer men rekent dat het schip 100 etmalen met de
:
gewone snelheid in een jaar aflegt).
) De Saembing zal kunnen worden in dienst gesteld zonder de
Ook tegen het aangroeien der zinken dubbelingen van de schepen
bepaalde sterkte te overschrijden, omdat het opnemingsvaai tuig llyJrntype Siimarang zijn eenige maatregelen genomen, met zoo goed gc- ijraaf wegens groote herstellingen tüdeiyk in mindering komt. Een
volg, dat die schepen geacht worden daardoor 20 pet. in hunne
iler schroefstoomschepen 4de klasse zal dan voorloopig de taak van
vaart gewonnen te hebbeu.
de IlydrfKjraaf hebben op te vatten.
Gedurende liet hier behandelde tijdvak van 1 April 1878 —
31 Maart 1879 ontviel aan het auxiliair eskader het schroefStoomscbip 1ste klasse Metalen Kruis , en aan het Indisch
eskader het schroefstoomschip 4de klasse Sckotcwen. Deze
bodenis werden geen herstelling meer waardig gekeurd
en achtereenvolgens in September en October voor goed
uit de sterkte afgevoerd. Daarentegen was het auxiliair
eskader in Mei te voren versterkt geworden met het ram-

*
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Sumatra's Oostkust) door de Thnor, — dat van de \Voster-

in zeer versleten toestand, Daarom zijn bier te lande twee
nieuwe besteld, welke nog in dit jaar moeten geleverd
worden, temrijl de barkas, die te Amsterdam in oonser*
vatie was gehouden, in Januarn] jl. te Batavia is aange*

afdeeling van Borneo doordeOarwf, — dat vandeZuidercn Oosterafdeeüng van Borneo door de Otnaraug en de Salah,
in-wijl dit laatste station, in het belang eener meer actieve

b r a g t , docli wegens averij bij het op de reede komen lierstelling behoefde.

sterkt werd met de Mouw,

bekruisinjr ter wering van zeeroof, in October nog ver-

Indisch eskader te begrijpen kleine stoomsloepen , die ge-

acht werden vooral te stade te sullen komen b\j togten mei
gewapende sloepen ter opsporing van seeroovers. Aan dit
denkbeeld is echter geen dadelijk gevolg gegeven, zoowel
omdat in elk geval nadere toelichting noodig scheen omtrent de eigenschappen

welke men in deze

vaartuigjes

wennshte vereenigd te zien, als omdat de behoefte aan der*
gelijke stoomsloepjes van zelf minder zou gaan worden
•wanneer, door liet beschikbaar komen vanstooinbarVnsson
uit de wateren van Atjeli, de gelegenheid zou ontstaan om

dit materieel over verschillende stations te verdeelen.

en dat van Celebes door

de MakOiUT en de Samaran//,
welke laatste bodem zich
gedurende "en groot gedeelte des jaars ophield in de mede
tot het station Celebes heboorende wateren van 'i'inior.
Het station Menado-Trniato was weder tijdelijk met dat
van Amboina vereenigd ; aldaar deden dienst de Batavia

Door de Indische Begering is het voorste] gedaan om
in de uitrusting van de nieuw te bouwen schepen van het

(bijna doorloopend) en — tot September
de Banks1),
tot welker vervanging inmiddels de Bromo was aanga-

komen. In de, wateren van Banka was slechts gedurende
enkele maanden "an het jnnr een nnrlogsbodem gestatio*
in Junij en JuUj de Banda (zie boven)
1 neerd , namelijk
j en eerst sedert December de Pontiana/t.
Hetzelfde geldt
voor bet station Sumatra's W e s t k u s t , waar niet langer dan
| twee maanden (medio April tot medio Junij) een oorlogi schip (de Curacao) beschikbaar was.
De beide ramtorenschepen , die slechts gedurende een
< gedeelte van 1878 beschikbaar waren 4), werden hoofdzakelijk op Java gehouden , onder het bereik van de telegraaf.
Van de schepen bestemd voor speciale diensten (de
wachtschepen en het opnemingsvaartuig) werden de
wachtschepen Zeeland en Gcdeh voor korten tijd aan hunne
bestemming onttrokken, om te Onrust te dokken. De
| dienst op de reeden van Batavia en Soerahaija werd geI durende dien tijd waargenomen door een der beide ram-

Het nieuwe schroefstoonischip 4de klasse Padanij is voor liet
eerst met een stalen achterlnadkanon van 15 cM. bewapend ,
welke vuurmond ook is aangenomen voor de thans in aanbouw
zijnde schepen van hetzelfde charter: Madura en Ben koelen.
Tevens is onlangs beslist dat de nieuw te bouwen schepen
der Indische militaire marine (en dus het eerst do Madura
en de. lienkoelen) als sloepsgeschut zullen krijgen het stnalbronzen achterlaadkanon van 7,5 eM., dat onlangs hier
te lande als type voor nieuw sloeps- en landingsgeschut
is aangenomen.
De verstrekking van kapmessen, waartoe voor de Neder- ! torenschepen.
landsehe marine besloten is, wordt mede op het Indisch
Van de bij het eind van 1878 in Indie aanwezige 14
eskader toegepast.
I stoombarkasaon waren er 4 in reparatie, 6 waren ingedeeld
' in het station Noordelijk S u m a t r a , 1 bij het wachtschip
Stationeeriny. Waren bij het eind van 1877 nog 13 oor- \ te Batavia, 1 bij het opnemingsvaartuig, 1 was tijdelijk:
in gebruik bij de wetenschappelijke expeditie naar Middenlogsbodenis — 2 van het auxiliair en 11 van het Indisch
Sumatra s ) , en 1 bestemd voor torpedo-vaartuig 6 ).
eskader — voor den dienst in de Atjehsche wateren afgeDe beide te Soerahaija aanwezige stoomsloepen werden
zonderd (waarvan echter 2 op dat tijdstip herstellingen
beurtelings in dienst gesteld om op de reede en hij de
ondergingen te Singapore), achtereenvolgens werd die
waterstaatswerken benuttigd te worden.
scheepsmagt, door het vertrek van de Sumatra in Maart,
van de Bandjermasin in Augustus en van de Schouwe,i in
September, op eene sterkte van 10 schepen g e b r a g t ,
Steenkolen.
Het jaarlijksche kolenverbruik bij de marine
zijnde 2 meer dan de formatie die voorloopig voor het I in Nederlandach Indie wisselde in de laatste jaren af tusstation Noordelijk Sumatra is aangenomen (verg. vorig
schen de 30 000 en 40 000 ton. In deze belangrijke behoefte
verslag blz. 56/57.) Wel is in Maart 1878 ook de Banda
werd voor verreweg het grootste gedeelte voorzien door
uit de Atjehsche wateren vertrokken, en , na reparatie te I aanvoer uit Europa; in 1878 werd van daar aangebragt
Singapore, gedurende een paar maanden in de wateren
eene hoeveelheid van 23 433 ton 7) (uitsluitend Engelsche
van Banka gestationeerd geweest, doch de omstandigheid I kolen). Bovendien geschiedden aankoopen te Pinang en
dat het wachtschip bij Poeloe Bras nog niet, zoo als aan*
Singapore. De te Singapore verkregen kolen . waarvan de
vankelijk verwacht was, kon worden g e m i s t , was oorzaak
hoeveelheid niet is opgegeven, dienden voor de behoeften
d a t , toen in September de Schouwen ontviel, de Ban/Ju hare
onzer ter plaatse aankomende oorlogschepen en der depots
plaats bij Poeloe Bras moest gaan innemen. Buiten de
te R i o u w , Bengkalis en Deli. De aankoopen te Pinang,
Schouwen werd ook de Metalen Kruis wegens ouderdom
aan den dienst in de Atjehsche wateren onttrokken ; voor
3
dezen laatsten bodem kwam als kommandements-, wacht) In February 1879 is de Banka , na te Sucrabajja gedokt en
verder nagezien te zijn, naar Makasser gezonden. Sedert is de
en depötschip te Olehleh den lsten Mei 1878 de Soerahaija
Makatter, die eene zware reparatie aan ketels en werktuigen behoefde,
in de plaats '). Voor den actieven dienst in het station Xoordelijk Sumatra bleven aangewezen de volgende 8 bodems : van daar naar Java opgekomen.
Wateïijeus, Merapi, Boraeo, Aart van Ars (den 28sten
*) De I'rins llemiril;, sedert Mei 1877 in herstelling te Soeraiiaya,
December als wachtschip naar Poeloe Bras gedirigeerd ter
kwam eerst ruim een jaar daarna weder voor den dienst gereed.
vervanging van de Banda, die toen weder als actief oor- I In Juny 1878 en Januarij 1879 werd het schip te Singapore gedokt.
De Koning dtr Nederlanden kwam in Junij 1878 uit Nederland te Batavia
logschip inviel,) Amboina , Palembang , Sambas en Deli,
aan, na eerst nog Olehleh aangedaan en een paar weken teSingawelke laatste bodem sedert einde October in reparatie was
| pore vertoeft] te hebben. Van Augustus tot November onderging
te Singapore). : )
I het schip, zooveel dit mogeiyk was, te Socrabaija eenhjs vo<>rzieuingen, waarvan de wensclielijkheid op reis of sedert de aankomst
Van de overige maritieme statious in den Indischen Arin Indie gebleken was, dokte toen te Singapore en kwam iu
clnpel waren gedurende 1878 bijna doorlcopend bezet: dat
December ter reede Batavia terug. In de eerste maanden van 1879
van Biouw (waaronder ook de wateren der residentie
werd liet schip te Onrust leeggehaald, schoongemaakt en geschilderd.

') Hoewel de Metalen Kruis toen bestemd was om naar Java op
te komen, gedoogde de gespannen toestand ter noordkust van Atjeh
haar vertrek eerst in Augustus 1878. In de maanden Junij en Juiy |
18T8 strekte ook de Curacan (die toen ter beschikking was van den
gouverneur van Sumatra's Westkust) tot tydelijke versterking van !
de scheepsmagt in de Atjehsche wateren.
!
J
) Reeds is gezegd dat de Aart van Nes in April jl. naar Java is
opgeroepen, en dat de Soerahaija aan de sterkte in de Atjehsche
wateren zal onttrokken worden om vervangen te worden door de
Curacao. Den 4den Maart jl. is de Veli weder naar het station terug-!
gekeerd; daarentegen is in Februari) jl. de Mtrtfi naar Singapore 1
!
vertrokken om cenige herstellingen te ondergaan.

5
) Op 1 Maart 1879 weder ter beschikking gekomen van het
Gouvernement en toen in dienst gesteld by de Pemlianak in h ' t
station Banka.
6
) In Maart il. waren van de toen aanwezige 18 stonmbarkisseii
9 in reparatie (.7 op Onrust en 2 in Atjeh), en daaronder de •_' ingedeeld bij het wachtschip ter reede Batavia en bij het opneiningsvaartuig. Er bleven dus C dezer vaartuigen in dienst: I ia Atjeh,
1 by de l'nntmiial. en 1 ter reede Batavia ide VOOTtorpedo-vaartuig
bestemde stoombarkas).

7) Hiervan waren bestenul 1833 ton voor de vloot in 'I'' Atje!i« be
wateren , 16 G0O ton voor Socrabaya en Onrust, en het overige voorde
depots te Amboina, Makasser en Koepaog. Van het hoofddepot op
Onrust werden in 1878 verscheept 2700 ton, waarvan 1200 ton naar
Ternate en het overige naar Padang, Billiton en Telok lietong.
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vanwaar in 1878 3010 ton kol c n werden a u n g e b r a g t ,
WUren bestemd voor do vloot op Atjeh's noordkust. Aan
inlandsclie kolen werd van Bandj'Tinasin afgehaald Bene
. hoeveelheid van 2600 ton , waarmede werd voorzien in de
behoefte hij de depots te Ternate, (iorontalo, Doboeo Gieter!
§ 3.

Gonr r,•armen tsnmrine.

a.

Personeel.

Zoo als uit bijlage 11 blijkt, was bfl het einde van 1878
zoowel de Buropesche als de [nlandsehe bemanning van
de verschillende stoom- en zeilvaartuigen , die tot degouvernementsinarine gerekend worden, numeriek nagenoeg
compleet ').
Het gehalte der stuurlieden op de stoomvloot der gouvernementsm.irhie is nog niet zoo als men dit sou wenschen. Verscheidene stuurlieden , vooral in de 'agere rungen , zijn niet genoegzaam onderlegd om op hun tijd voor
bevordering tot eersten stuurman of tot gezaghebber te
kunnen in aanmerking komen. In den laatsten tijd zijn
echter betere elementen verkregen , daar zich onder de in
1878 en 1879 uitgezonden derde stuurlieden s) eenige bevinden . die afkomstig zijn van de kweekschool voor de
zeevaart te Amsterdam. De met het bestuur dier kweekschool gesloten overeenkomst betreffende de opleiding van

stuurlieden voor de gouvernementsmarine, waarvanmhet

vorig verslag (blz. 57) sprake w a s , is in toepassing gubragt kunnen worden, omdat de Indische begrooting voor
1879 daartoe de gelegenheid beeft geopend. Op den voet
dier overeenkomst en van de bepalingen vastgesteld bij
ministerieele beschikking dd. 20 Februari! 1879, en opgenomen in de Slautscoura/it van den 23/24 dier m a a n d ,
worien van Augustus 1879 af 4 jongelieden opgeleid (van
de 9 die zicii aangemeld hebben). •) De gouvernementskweekelingen zuil n , na de vo rgeschreven theoretische
en praktische vorming *) te hebben ontvangen , van het
gewone examen voor eene plaatsing als derde stuurman
zijn vrijgesteld (Koninklijk besluit dd. 0 Maart 1879 ,
Indisch Staatsblad n°. 174). Bij het genoemde besluit is
tevens de gratificatie verhoogd, die aan de van hier uitgezonden derde stuurlieden . onverschillig of zij van de
kweekschool afkomstig zijn of niet, wordt toegekend als
tegemoetkoming in de kosten van uitrusting.
Tot aanvulling van het korps stuurlieden werd in Indie
gedurende 1878 slechts één persoon aangenomen, en wel
in den rang van tweeden stuurman.
De vrij talrijke vacatures onder het macbiniateu-peraoneel werden uitsluitend door in Indie verkregen personen
vervuld. Van de machinist-leerlingen kwamen er slechts
>) Het vastf korps Europescho schepelingen vcroischte,omcompleet t« zijn, op dat tijdstip eene sterkte van 10:i personen, en liet
vaste korps inlandse'.e schepelingen (waartoe niet behoort tle bemanning ter Bewapende en adviesbootcn) eene sterkte van 008 pcrsoncn wanneer wél — of van 553 personen wanneer niet — wordt
niedegerekend de 10 pet. WSSraiede liet korps hoven de miniiiiuinsterkte mag overschreden worden. De aanwezige sterkte bedroeg
105 Europeanen (daaronder ook ecnige tijdelijk in commissie gestilde
gezaghebbers en maohinisten) en 54S inlanders, ü p de gewapende
en adviesbooten, welke in dienst waren, was de gevorderde sterkte
van 7G6 inlanders bij het eind van 1S78 aanwezig; onderscheidene
dezer vaartuigen waren eehter buit. n dienst.
-) Tot dusver IC in getal, daar er na de 7 in 't vorig verslag
reeds vernielde nog 'J zijn gevolgd.

*) De aanneming der kweekeJingeii voor te gouvernementsmarine
U'-. biedt op dezelfde voorwaarden als waaraan tic kwoekelingen
voor de koopvaardij zjjn onderworpen. Zij hebben dus ook , even
als deze, tot op het tijdstip dat zij hunne eerste zeereis ondernemen,
een kostgcld te betalen van f loO 'sjaars als tegemoetkoming voor
verpleging. Dit kostgeld wordt echter door SOSIIülsSSlIlseil der
kweekschool aan de liegering verantwoord, en komt dus niet ten
bate der inrigting, aan welke, als volledige vergoeding v o o r d e
kosten van verpleging en opleiding der gouveineinciitskueekclingen,
uitsluitend wordt te goed gedaan de by contract bepaalde som van
f 800 's jaars per leerling.
4
) Van het in 't vorig verslag vernielde plan om de jongelieden,
nadat zij hunne reis of reizen ter koopvaardij hebben volbragt, nog
eenigen tjjd op een oorlogselrip te plaatsen, is afgezien, daar evenbedoelde reizen voor de oefening in de praktijk voldoende werden
geacht.
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drio voor bevordering in aanmerking. Over 't algemeen
waren de aanwezige machinist-leerlino;en nog te kort in
dienst geweest om door ervaring te kunnen aanvullen wat
hun aan theoretische ontwikkeling ontbrak '). De twee
Engelsche machinisten, met het overbrengen van de nieuwe
gouvernoments-stoonischepen Havik, en Zeemeeuw belast
geweest, zijn voorloopig nog eenige maanden in Indie
aangehouden, ten einde gedurende het eerste gebruik dier
schepen in de behandeling der daarin geplaatste nieuwe
soort werktuigen het noodige onderligt te kunnen geven.
Daar bij het geringste defect dezer werktuigen eene bekwame hand vereischt wordt om ze behoorlijk te herstellen , en op de gouvernements-stoomachepen geen Europeanen
als vuurstokers geplaatst zijn , is het wenschelijk geacht
om boven den graad van inlandsehen vuurstoker lste klasse
nog een hoogeren in 't leven te roepen , namelijk dien
van sniid-vuurstoker. Daartoe is in Februarij 1879 (Indisch
Staatsblad n°. 93) overgegaan. De hoogere soldij z a l , naar
men hoopt, de vuurstokers late klasse er toe brengen
om langer in dienst te blijven, zoodat men gelegenheid
zal hebben hunne vorming als ambachtslieden op het gewenschte peil te brengen.
Even ols vroeger kostte het zeer veel moeite om bij het
korps Lnlandsche schepelingen der gouvfrnements-st'>omschepen de plaatsen van roerganger, vuurstoker en timmerman geregeld aan te vullen. De gewijzigde regeling
betreflende den duur der re6iigageme;iteu (zie vong verslag blz. 58) heeft intusschen een betrekkelijk g u n s t i g
resultaat opgeleverd. Zonder die verandering toch zou zeer
zeker een nog grooter gedeelte der inlandsche schepelingen,
wier eerste driejarig verband verstreken was, den dienst
op de stoomschepen der gouvernementsmarine hebben verlaten, om op de oorlogsvloot of oij de particuliere vaart
over te gaan.
Het voornemen bestaat om in liet aanstaande jaar het

voediugstarief voor het hierbedoelde inlandsen personeel

meer in overeenstemming te brengen met de rantsoenen
bij de mili'aire marine, behoudens enkele verstrekkingen
waarvan de noodzakelijkheid, met het oog op de gewone
behoeften van de inlanders, niet is ingezien *). Deze maatregel zal eene uitgaaf van f 35000 ten gevolge hebben ,
maar is door de geneeskundige autoriteiten ten sterkste
aanbevolen, omdat de thans gebruikelijke voeding vele
gestellen niet genoegzaam bestand maakt tegen berrbberri
en malaria, waarvan het personeel der gouvernementa*
marine ook in 1878 weder meer te lijden had dan de bemanning der oorlogscbepen, die niet zoo veelvuldig op
rivieren en in kreeken vertoeft 7 ).
Onder de bemanning der gewapende en adviesbooten,
welke uitsluitend bestaat uit inlanders, zonder vast dienstverbanu aangenomen, viel steeds eene bijzonder sterke
mutatie waar te nemen. Djoeragans (gezaghebbers) en
mandooru namen veelal hun ontslag wanneer zij werden
overgeplaatst, omdat zij zich dan óf van hun gezin moesten
scheiden, óf dit op eigen kosten moesten medenemen. Om
hierin verbetering te brengen, is bij Indisch Staatsblad
1879 n°. 123 het genot van vrijen overvoer bij verplaat*
sing ook tot het wettig gezin der djoeragans en mandoors
uitgestrekt *). De aanspraak op vrijen overtogt van het
gezin, in geval van ontslag, bestond tot dusver alleen voor
de djoeragans, en wel wanneer zij minstens één jaar hadden
5
) Wegens liet belang dat ook de Indische dienst bij de vorming
van bekwame machinisten heeft, is aan de in het najaar van 1878
te Amsterdam geopende particuliere Kweekschool voor dat vak van
gouvernemeiitswege een subsidie van f G0O0 's jaars toegezegd, voor
KOolang naineiyk de fondsen daartoe bij de Indische begrooting zouden
bewilligd worden. Voor 't eerst is dat subsidie voor het jaar 1879
toegestaan.
6
) Dezerzijds is dan ook de vraag gesteld, ot aan de handhaving
der bedoelde verstrekkingen bij tle militaire marine niet wclligt een
einde ware te maken.

') Tot bestrijding van bem-berri, wanneer deze :.ieh aan boord
der gouvenieniciits-stoomschepen vertoont, mag aan de inlandsehe
opvarenden tjjdelijk als extra-rantsoen roode wjjn en (in plaats van
gedroogden visch) versch vleesch worden verstrekt. .Sinds kort is
voor dergelijke gevallen ook de dageiyksche verstrekking van versche
groenten toegestaan.
») Het mindere personeel der gewapende en adviesbooten (roergangers ca matrozen) wordt slechts hoogst zelden overgeplaatst.

ïiljlaajc C.
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gediend. Bij het aangehaald Staatsblad is nu hetzelfde ten
Qpsiffte van de mandoors bepaald.
De geoefendheid der opvarenden van de gewapende en
adviesbooten in liet gebruik van geschut en handwapenen
laat schier alles te wenschen over, dewijl do opvarenden
meelt te kort In dienst blijven om daarvan iets degelijks
te leeren, terwijl ook het voorschrift, om van tijd tot tijd
naar de schijf te schieten , slecht wordt nageleefd. Alleen
sommige djoeragans, mandoors en oud gediende roergangers
maken eene gunstige uitzondering, maar meestal hebben
zij niet den vereischten tact om te kommandeeren en nog
minder om instructie te geven.
b.

Materieel.

Sterkte en toestand. Omtrent de zamenstelling der gou»
vernementsmarine zijn de gewone opgaven verstrekt in
bijlage H. Blijkens dat overzigt waren op 31 December
1878 in dienst 17 stoomschepeu (waarvan 3 tijdelijk boven
deformatie: Tagal', Singkawa ng en Zeemeeuw), en 52 kleine
vanrtuigen (14 minder dan de formatie aanwijst), terwijl
sedert de tweede helft des jaars 1 stoomschip (Anjer) tijdelijk buiten dienst was tot het ondergaan van herstel] ingen
In het najaar van 1878 werden 3 nieuwe stoomschepeu
in dienst gesteld: de Sampit fin Indie gebouwd), ia Havik
en de Zeemeeuw (beide in Schotland gebouwd). De Sampit
strekte ter vervanging van het afgekeurde stoomschip
Tjinrana,
en de Havik ter tijdelijke vervanging van het
reeds genoemde stoomschip Anjer, terwijl de Zeemeeuw
tijdelijk boven de formatie in dienst kwam. Met inbegrip
van de in 1876 en 1877 in dienst gestelde (in Indie gebouwde) stoomschepen Tagal, Singkawang en Ternatt;, bevonden er zich dus bij de gouvernements-stoomvloot 6
nieuwe bodems (4 zee- en 2 rivierstoomschepen). Van de
12 anderen verkeerden er 5 in goeden toestand (de zeestoomschi'pen Ar jus,
Siak en Anjer en de rivierstoom.schepen Boni en Bogor). Op de 7 overblijvenden (de zeestoomschepen Hertog Bernard, Draak en Telegraaf en de
rivierstoo'nschepen Beuuett, Sailoos, Barito ') en Kapoeas II
valt niet lang meer te rekenen. In de eerste helft van
1879 zouden voor den dienst gereed komen 2 nieuwe
rivierstoomschepen {Koetei en Berouw), type Singkawang,
beide in Indie gebouwd, en zijn hier te lande op stapel
gezet, om in de eerste helft van 1880 opgeleverd te
worden, 2 zeestoomschepen (Arend en Valk), van hetzelfde
type als de Havik en de Zeemeeuw, welke beide wegens
hunne goede vaart en hun zeer gering kolenverbruik
als eene groote aanwinst voor de gouvernementsmarine
zijn aan te merken 2 ). In het voorjaar van 1879 is voorts
in Indie gecontracteerd voor de aanschaffing van nog 2
rivierstoomschepen (type Singkawang), te noemen Djamhi
en Indragiri,
welke op de bekende particuliere werf te
Dassoon (Rembang) zullen worden gebouwd, waar reeds
vroeger gouvernements-stoomschepen zijn afgeleverd. De
aanbouw zal geschieden onder behoorlijk toezigt van
wege de marine. De zorg voor de aanschaffing en opstelliug der werktuigen en ketels heeft het Gouvernement
aan zich gehouden. Op zijn vroegst zal eerst in den loop

0

De Barito is reeds voor don dienst afgekeurd (Mei 1879).

l
) Deze schepen eigenen zieli, wat zeewaardighcid en diepgang
betrelt, niet alleen voor de Indische zeeën, maar zelfs voor onderscheidene rivieren. Is spoed een vereischte, dan kan eene snelheid
van 63 geografische mjjlcn per etmaal bereikt en behouden worden,
zonder dat nog van het zeilvermogen wordt gebruik gemaakt. In
gewonen dienst worden 49 geografische mijlen per etmaal afgelegd,
d. i. 13 ïnnlen meer dan de overige zeestoomschepen der gouvernementsmarine in gewonen dienst en nog 4 mijlen meer dan zij met
de meeste inspanning kunnen afleggen. In gewonen dienst gebruiken
deze oude stoomschepen gemiddeld p. m. 11 ton kolen per etmaal;
de llurik en Zeemeeuw slechts 3.36 ton. Rekent men dat een zeestoomschip der gouvernementsmarine jaarlijks gemiddeld 100 etmalen
stoomt, dus 3600 mjjlen aflegt, dan gebruiken de schepen van de
vroegere types 1100 ton kolen per jaar, terwijl die van het nieuwe
type voor denzelfden afstand van 3600 mülen niet meer .behoeven
dan 245 ton.
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van 1881 over beide bodems kunnen worden beschikt.
Uitgenomen de Anjer, Argus en Bogor, zijn gedurende
het geheele jaar 1878 alle schepen en vaartuigen in den
regel voor den dienst beschikbaar geweest. De herstellingen
en voorzieningen, die noodig waren, namen veelal weinig
tijd weg. Alleen de Argus en Bogor moesten wat langer
(respectievelijk drie en twee maanden) te Onrust, waar
de werkkrachten niet zeer voldoende waren, in timmering
blijven. De Boni, S'ngluurang en Ternale ondergingen op
Java of te Singapore eeltige voorzieningen of herstellingen;
de Hertog Bernard en Draak werden respectievelijk te
Soerabaija en Singapore gedokt, terwijl de Barito, Kapoeas II, Sailoos en Benuett in de stations werden onderhouden.
De hooger bedoelde zeil vloot bestond uit een bebakeningsvaartuig VOOT Batavia, dat nog in goeden staat verkeert—
het speciale bebakeningsvaartuig voor Riouw moest nog
in aanbouw worden genomen 3 ) , — e n uit 51 kruisbooten,
waarvan 41 gewapende en 10 ndriesboóten, of respectievelijk
10 en 3 mini Ier dan de bepaalde sterkte, ongerekend enkele
kruisbooten tot welker buitendienststelling reeds was besloten , maar die bij het eind van 1878 nog tijdelijk in hunne
stations werden aangehouden.
De bij de Indische militaire marine ingevoerde verstrekking van kapmessen zal ook worden toegepast op de
stoomvloot der gouvernementsmarine.
Stationeering. De Siak , reeds in het voorjaar van 1878
aangewezen om van ketel te verwisselen, kon gedurende
het geheele jaar 1878 niet in de Atjehsche wateren worden
gemist, waar dit stoomschip o. a. den invoer van levensmiddelen en oorlogsbehoeften in de baai van Koerong
Ryah hielp tegengaan (verg. blz. 8). In Maart 1879 is
echter dit stoomschip naar Java opgekomen en tij lelijk
vervangen door de Hertog Bernard,
welke bodem, ofschoon reeds vrij oud, geacht wordt nog wel in dienst te
kunnen blijven totdat de Siak, na de noodige voorzienieningen te hebben ondergaan, weder voor de Atjehsche
wateren beschikbaar komt. Ook de Bo/ti bleef gedurende
het geheele jaar 1878 tot het station Noordelijk Sumatra
behooren. In het eerste kwartaal 1879 is het naar de
residentie Sumatra's Oostkust gedirigeerd *), terwijl de
tot dus ver aldaar gestationeerde Draak ') is bestemd geworden om het station Noordelijk Sumatra te betrekken,
na te Singapore voorzieningen aan romp en ketel te hebben
ondergaan. (Ook de Draak verkeert in versleten toestand,
en zal vermoedelijk in 1880 aan den dienst ontvallen.)
Bovendien bleef in 1878 in de Atjehsche wateren gedurende ruim vijf maanden gebezigd het particuliere stoomschip Merapi, aanvankelijk ingehuurd met het doel om
de Siak te vervangen. Toen het bleek dat de diensten,
waarin de Merapi voorzag, niet door de beide andere gouvernements-stoomschepen konden worden vervuld, is in
December 1878, ten einde de huur van het particuliere
schip te kunnen opzeggen, de Zeemeeuw voor de Merapi
in de plaats gekomen, na vooraf te Singapore eeuige verandering in de beschieting te hebben ondergaan.
De reeds genoemde Hertog Bernard bleef gedurende
1878 in station te Makasser, en is in den aanvang van
1879 aldaar vervangen door de Anjer, die, na een nieuwen
ketel te hebben ontvangen, toen weder in dienst is kunnen
worden gesteld. De Anjer was, vóórdat zij in Augustus
1878 naar Java opkwam, in de wateren van Menado en
ï e r n a t e in station geweest, waar eerst in de laatste dagen
van December de Havik hare plaats kon gaan innemen,
daar deze bodem, na aankomst uit Europa, even als de
Zeemeeuw, vooraf eenige met het oog op het tropisch
') Het bouwen van dezen schoener zon in Jun(j 1879 worden
aanbesteed.
«) Sedert is het beter geacht de Boni te bestemmen voor de Westerafdeeling van Borneo en de Koetei in dienst te stellen ten behoeve
van de residentie Sumatra's Oostkust.
*) Voor den dienst op de rivieren'in het noordelijk gedeelte der
residentie Sumatra's Oostkust werd sedert geruiinen tijd gebezigd het
particuliere stoomschip Joliore (verg. vorig verslag blz. 58, noot 3),
omdat het zeestoomschip Draak daarvoor niet gebezigd kon worden.
In verband met de komst van de Boni is echter met 31 December
1878 de Joliore door den resident afgedankt geworden.
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klimaat ooodig geachte verbeteringen in de inrigtiug luid
moeten ondergaan. Na aankomst te Ternate in Januarij jl.,
is de Havik dadelijk bestemd geworden om eene reis te
doen naar Nieuw-G uinea (verg. blz. 29).
In de residentie Amboina was steeds de Taqal beschikbaar.
In de Westerafdeeling van Borneo bleven dienst doen
de Kapoeas II en Beanctt; de laatste zou In de eerste
helft van dit jaar moeten worden buiten dienst gesteld
en dan vermoedelijk afgekeurd worden, waarom — zoo als
gezegd — de Boni reeds ter vervanging is aangewezen;
de Kapoeas II zou waarschijnlijk nog het geheele jaar
1879 dienst kunnen blijven doen (uitsluitend binnen de
monding der rivier van Pontianak).
De Ternate en Sailoos waren voortdurend in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo gestationeerd. De afgekeurde
Tjinrana werd in de eerste dagen van December 1878 te
Bandjermasin vervangen door de Sampit. Heeds in Maart jl.
heeft echter de Sampit deze hare eerste bestemming met
het station Palembang verwisseld, omdat de Barito,
die sedert de laatste jaren ter beschikking van den resident aldaar was geweest, wegens haar slechten toestand
naar Java is moeten opkomen, waar zij geen reparatie
meer waardig is bevonden (zie noot 1 op de voorgaande blz.).
Men verwachtte dat in Mei 1879 de Berouw zou zijn
afgewerkt en dan te Bandjermasin in dienst zou kunnen
komen in de plaats van de Sampit.
De Telegraaf bleef het station Riouw bezetten en deed
eene enkele maal ook dienst ten behoeve van de residentie
Banka. In 't laatst van het jaar kreeg dit stoomschip ,
door aan den grond te raken, een zwaar lek, waarvoor
het gedurende de eerste weken van 1879 te Singapore in
timmering is geweest. Vermoedelijk zal de Telegraaf, die
eene kostbare herstelling niet meer waardig wordt geacht,
nog tot het einde van bet loopend jaar bruikbaar blijven.
Het station Lampongsche districten - Bantam werd ook
in het afgeloopen jaar bezet door de Singkawaug. Na de
herstelling van den telegraafkabel tusschen Java en Sumatra kon dit schip weder den algemeenen stationsdienst
e.ngteu. Ook werd het eeuige malen voor den dienst der
Kustverlichting gebezigd, o. a. tijdens de vrij langdurige
reparatie van het speciale stoomschip Argus.
flet residentie-stoomvaartuig Bogor, aangewezen om
dagelijks (Zon- en feestdagen uitgezonderd) de communicatie
tusschen Batavia en het eiland Onrust te onderhouden ,
zie hlz. 64, bleef gedurende twee maanden aan die bestemming onttrokken tot het ondergaan van herstellingen. De
dienst werd toen vervuld door kleine stoomschepen, die
van het Bataviaasch praauwenveer werden ingehuurd.
Voor de stations Westkust van Sumatra en Timor konden in het afgeloopen jaar geen gouvernements-stoomschepen worden aangewezen; evenmin voor Batavia en Soerabaija.
Op welke wijze de 51 zoogenaamde kruisbooten, welke
bij het eind van 1878 in dienst waren, over de verschillende gewesten waren verdeeld, kan blijken uit de reeds
aangehaalde bijlage H. Op Java waren er 9, en in de buitenbezittingen 42 in station, d. i. respectievelijk 3 e n l 0 m i n der dan volgens de formatie aanwezig moesten zijn. Vijf
stations waren geheel van kruisbooten ontbloot, namelijk
Bantam, Batavia, Benkoelen, Menado en Amboina, en in
acht stations was het aantal beneden de formatie. Daarentegen waren er in Atjeh en Ternate, voor welke gewesten geen vaartuigen als de hierbedoelde organiek zijn
aangewezen, respectievelijk 2 en 1 in dienst (tegen 7 en 1
op 31 December 1877), en in Riouw en Timor tezamen,
even als in 1877, 3 boven de formatie gestationeerd. De
5 booten, die aan het (tijdelijk) station Atjeh in den loop
van 1878 onttrokken werden, moesten in andere gewesten
invallen ter vervanging van booten die herstelling behoefden en daartoe naar Onrust opgezonden werJen.
De 2 reserve-kruisbooten , van welke in 't vorig verslag
(blz. 58) melding werd gemaakt, zijn nog steeds in dienst
voor de opneming der vaarwaters van Soerabaija. In de
bovenstaande opgaven zijn ze niet begrepen.
§ 4. Maritieme inrigtingen.
Bij het korps ingenieurs voor het vak van scheepsbouw,

laatstelijk in 1877 bepaald op 9 personen (2 hoofdingenieurs, 5 ingenieurs en 2 adspirant-infjenieurs) waren bij
het eind van 1877 7 , en bij het eind van 1878 5 personen
in dienst • in het afgeloopen jaar bekwamen er namelijk
2 (waaronder een der hoofdingenieurs) wegens ziekte veriof
naar Europa. Vier van de bedoelde vijf technici, waaronder
de hoofdingenieur-adviseur , waren geplaatst bij het inarineótablissement te Soerabaija, en de vijfde bij dat op Onrust.
In de piaats van den in Rembangbescheiden ingenieur,
1
die naar een der genoemde établissementen overging om
' daar in het incompleet te voorzien, is een opziener bij het
vak van scheepsbouw met de leiding der hout-exploitatie
voor de marine (te Paren <?an) belast geworden.
In den aanvang van 1879 is weder één der ingenieurs
met verlof naar Europa vertrokken , doch inmiddels is een
ander teruggekeerd, terwijl de adspirant-ingenieur, die
blijkens het vorig verslag (blz. 59) hier te lande zijne praktiscue opleiding voltooide MI vervolgens eenige voorname
werven en ijzerfabrieken in Engeland bezocht, sedert
Maart jl. mede in Indie is aangekomen en bij het marineétablissement te Soerabaija werkzaam gesteld ').
Het (werktuigkundig) ingenieurs-personeel bij de fabriek
voor de marine en het stoom wezen bleef gedurende 1878 voltallig , maar in Januarij jl. is zoowel de ingenieur-directeur
als de op hem volgende ingenieur der 1ste klasse wegens
ziekte met buitenlandsch verlof moeten vertrekken. Voorloopigis toen de waarneming der betrekking van ingenieurdirecteur opgedragen aan den eenig overgebleven ingenieur
(die te gelijk van de 2de tot de 1ste klasse werd bevorderd);
doch het voornemen bestond om , zoodra een zee-officier zou
zijn aangewezen ten einde tijdelijk als directeur op te treden ,
bedoelden ingenieur alleen met de leiding der technische
zaken belast te laten. Inmiddels is hem in April jl. een
ingenieur 1ste klasse van het stoomwezen ter zijde gesteld ,
die gedurende zijne detacheering bij de marine-fabriek a la
suite van het korps, waaraan hij ontleend is, gevoerd
wordt. Voor de definitieve vervulling der betrekking van
ingenieur 2de klasse bij de fabriek wordt hier te lande
naar een geschikten kandidaat omgezien ').
Zoo als hooger is gezegd (zie blz. 55) is in dit jaar ook
de betrekking van directeur van het marine-établissement,
zoowel te Batavia als te Onrust, een burgerlijk ambt geworden. De fungeerende directeuren (kapitein-luitenants ter
zee) zijn toen, omdat zij niet of niet dadelijk in burgerlijken dienst konden overgaan, voorloopig als waarnemende
directeuren in functie gebleven. Die te Onrust is met 1
April jl. eervol van de waarneming ontheven,
en sedert
is daarmede belast da^üjuipagemeester v a n ne * etablissement, die echter in Junij jl. weder van die waarneming
is ontheven tengevolge van de optreding van een anderen
zee-officier als waarnemend directeur.
Marine-établissement te Soerabaija. Ofschoon weder in
1878 voor verscheidene schepen van het eskader gebruik
werd gemaakt van de particuliere werven en dokken te
Singapore 3 ) , bleven de werkzaamheden aan het marineétablissement te Soerabaija toch zeer omvangrijk , getuige
het volgende vijfjarig overzigt.

') In Oetober 1878 zjjn de 2 in 't vorig verslag bedoelde kandidatcn tot adspirant-ingenieurs voor den Indischcn dienst benoemd.
Deze zjjn thans nog gedetacheerd b() 's Rijks werf te Amsterdam.
») Omtrent het bouwkundig personeel van het departement der
openbare werken bö dat der marine gedetacheerd zie men hoofdstuk
L , ald. I.
») Gedurende de maanden Maart 1878 t/m FebruarU 1879 werd
aldaar voor werkzaamheden ten dienste der militaire en gouvernementsmarine uitgegeven f223 059, tegen f 245 000 in hetzelldc tijdvak
van 1877/78. Voor de leiding dier werkzaamheden is te Singapore
een officieren-machinist gedetacheerd, welke maatregel gewenschte
uitkomsten oplevert.
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Aantal verrigte
dagd ion sten
JAKHN.

door
ambachtslieden.

Uitbetaalde
arbeids-

door
koelies.

loonen.

Vuu de arbeidsloonen
is uitbetaald

üeldswanrde der

Aanmerkingen.

verwerkte

voor
wegens
materialen. taak werk. overwerk.
f

7101

1874.

.

.

.

507 162

106 425

f 499 595

f 639 328

f112 856

1875.

.

.

.

572201

115283

461 302

609 919

127 562

6 912

1878.

.

.

.

578 136

94 893

463 023

549 401

111090

4 505

1877.

.

.

.

567 072

94 512

465 433

585 175

112 382

8 787

1878.

.

.

.

547 500

91250

462 337

556 700

98197

12116

De reparitien aan de rompen van ijzeren schepen werden
nog steeds aan de fabriek voor de marine en het stoomwezen verrigt, docli die iian de composite-schepen werden
in het afgeloopen jaar van wege het marine-établissement
uitgevoerd , waar ook eenige ijzer-construetien onderhanden
werden genomen ').
Van het in reparatie geweest zijnde materieel der marine
bleven bij het eind van 1878 nog in herstelling 3 oorlogschepen (Sumatra , Bandjermasin en Banka) en 1 gouvernenientsstoomschip (Anjer). Met de beschieting van de ijzeren rivierstoomschepen Soembing en Sindoro (respectievelijk
in April en Julij 1878 te water gelaten) werd voortgegaan.
Van de drie voor de gouvernementsmarine in aanbouw
genomen houten rivierstoomschepen Sampit,
Koetei en
Berouw kwam liet eerste gereed; terwijl de Koetri en Berouw nagenoeg voltooid werden , even als een bebakeningschoener voor Soerabaija. Wijders werden 3 adviesbooten
afgeleverd en 36 nieuwe sloepen aangebouwd.
De beide houten dokken *) bleven, hoewel veel onderhoud vereischende , steeds goede diensten verrigten 3 ). In
het laatst van 1878 werd begonnen met het vergrooten
en gereed maken van de dokput voor het ineenzetten van
het nieuwe hier te lande aangemaakte ijzeren droogdok ,
dat bij losse stukken in 8 partijen wordt uitgezonden. In
de eerste dagen van Augstus wordt de laatste partij ver-

') De plannen om b(j het marine-établissement zoodanige inrigtingen tot stand te brengen dat de gelegenheid zou ontstaan voor
cene volledige reparatie van alle tot het Indisch eskader en de
gouvernementsmarine behoorende schepen en vaartuigen, dus ook
van de ijzeren bodems waaruit dit materieel thans grootendeels bestaat, worden nog in beraad gehouden, niet alleen omdat de voor
zoodanige uitbreiding gevorderde werken, nu het geheel der plannen
is te overzien, voor 's lands kas al te bezwarende gevolgen dreigen
na zich te slepen, maar vooral ook omdat men twijfel is gaan koesteren
of het wel mogelijk zal blijken op den duur voldoende toegangen uit
zee naar het établissement te behouden. Daarom is de Indische
Regering uitgenoodigd geen werken tot uitbreiding, zoo als bjjv.de
reeds voorgenomen bouw van nog twee slcephellingen, te doen uitvoeren, en zich slechts er toe te bepalen om de twee bestaande bouwhellingen in sleephellingen te veranderen, waardoor alsdan drie dergeljjke hellingen op het établissement beschikbaar zullen zjjn, terwijl
er zich nog één aan de tabriek voor de marine en het stoomwezen
bevindt.
Gelijke overwegingen hebben er voorts toe geleid dat de Indische
Regering is uitgenoodigd om de onderhanden zijnde werken voorde
overbrenging der iabrick naar het marine-établissement te staken.
Aan het raadzame dier overbrenging werd ook door sommige Indische
autoriteiten getwijfeld met het oog op de slapheid van den bodem
ter plaatse waar de fabriek zou moeten komen. Aangaande de wijze
waarop van de reeds gemaakte fundecringen en andere werken gedeelteljjk vvelligt gebruik zal z(jn te maken ter voorziening in de
b(j het marine-établissement bestaande behoefte aan bergplaatsen als
anderszins, worden van de Indische Regering voorstellen ingewacht.
5
) Het ijzeren is bljjkens 't vorig verslag sedert October 1877
weder op Onrust in gebruik.

*) Het groote houten dok was in 1878 gedurende 209 dagen beet, waarvan voor de Indische militaire marine 98, voor de gouvernementsmarine 71, voor diverse doeleinden 16 en voor particulieren
-4. Het kleine houten dok was voor de vier genoemde doeleinden
respectievelijk 330, 16, 6 en 1 of in 'tgeheel 353 dagen bezet.
z
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Zoowel ambachtslieden als koelies zijn
allen vrijwilligers
Dooreengenomen waren dagelijks te
werk:
in 1875
10(19 man;
„ 1870
1777 „
„ 1877
1029 „
_ 1878
1804 „
die gemiddeld |n>r dag en per hoofd verdienden f 0,00, I 0,01*, f 0,02* en f 0,05.
Eene voortdurende stijging der loonen valt
alzoo waar te nemen (Voor de ambaehtslieden en de koelies vindt men het loon
niet afzonderlijk vermeld.)

zonden. Het geheel wordt geschat een gewigt t3 hebben
van 2500 ton en de kosten van overvoer (a f 31 per ton)
zullen alzoo beloopen f 77 500 *). Daar eene aanbesteding
mislukt is *), zullen de lossing en ineenzetting in eigen
beheer geschieden , waartoe tijdelijk opzigtvoerend personeel
van hier is uitgezonden , namelijk 1 hoof lopzigter, 3 vicekommandeurs van scheepsbouw en 3 vice-kommandeurs
scheepsketelmakers.
Van de onderhanden zijnde nieuwe werken bij het établissement kwamen de stoomzagerij en de duigenloods
nagenoeg gereed.
De lage waterstand in het bassin deed meer en meer
behoefte gevoelen aan de vooreene krachtige u i t b a g g e r k g
ontboden nieuw model stoombaggermoleu (hopperdredger).
Bedoeld w e r k t u i g , hier te lande vervaardigd, heeft in
Julij jl. (als stoomschip) de reis naar Indie aanvaard.
De gezondheidstoestand bij het établissement was in 1878
over het algemeen zeer gunstig, 't geen voornamelijk is toe te
schrijven aan het dempen van een groot gedeelte der
fundeeringsputten voor den bouw der nieuwe fabriek.
Vooral in de acht nieuwe op het zand gebouwde woningen,
waarbij het draagtonnenstelsel is toegepast, kwamen
weinig ziektegevallen voor.
Mariiu-êlahlissement te Onrust. Het jaar 1878 was voor
Onrust in vele opzigten ongunstig te noemen. Onder de
bij het établissement te werk gestelde dwangarbeiders
heerschte in de eerste maanden van het jaar eene hevige
berri-berri epidemie (welke aanleiding gaf tot het invoeren
van verbeteringen zoowel in hunue huisvesting als voeding), terwijl zich onder het Europeesch personeel nog al
veel malaria-koortsen en in de laatste maanden van het jaar
ook gevallen van buikziekte vertoonden. Cholera kwam
sporadisch voor •). Daarbij kwam dat in 1878 meer dan
vroeger moeijelijkheid werd ondervonden om in voldoend
aantal geschikte werklieden te verkrijgen, daar de met
1 Januarij ingevoerde maatregel van eigen werving in de
praktijk miuder voldeed dan de vroeger gebruikelijke levering door een aannemer. Het ontbreken van eene dage*) Sommige groote deelen zjjn in 't belang der verscheping uit
elkander moeten worden genomen, hetgeen nog eene uitgaaf heeft
gevorderd van f 17 300. Onder de opgegeven vracht zjjn verder ook
niet begrepen de kosten van lossing.
s
) Alleen de Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen
te Amsterdam, die het dok vervaardigde , schreef in voor het lossen
en ineenzetten in Indie, doch haar bod (f 660 000) is niet aangenomen als buiten alle verhouding staande tot de geraamde kosten
eener uitvoering in eigen beheer. In Indie, waar de uitbesteding
gelijktijdig gehouden werd, deed zich geen enkel gegadigde voor.
Later werd aldaar een onderhandsch bod ontvangen (a f 600 000)
van de maatschappij „de Nederlandsen Indische Industrie" teSoerabajja, doch ook dit bod — insgelijks te hoog geacht — kon niet in
aanmerking komen.

«) Behalve 216 dwangarbeiders stierven in 1878 te Onrust 7
Europeanen, 9 Chinezen en 37 inlanders, onder welke laatsten 6
soldaten. Tegenover 142 sterfgevallen in 1877 telde men er in 1878
alzoo 269.
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lijksche stoomgemeenschap met Batavia bleek op het verkrijgen vau werklieden vooral naleelig te werken, omdat
vele» ongaarne op Onrust willen overnachten. Aanvunkelijk bestemde de Regering eene stoonibarkas voor de
dagelijksche gemeenschep , doch wegens de ongenoegzame
ruimte kon zoodanig vaartuig niet voldoen. In Januarij
1879 (Indisch Staatsblad n u . 77) is daarom besloten het
residentie-stoomvaartuij,' Bogor, in stede van 3 malen
's weeks, voortaan eiken werkdag tUMOhen Batavia en
Onrust te doen varen, of wanneer de Bogor voor andere
doeleinden moet gebezigd worden, voor de tijdelijke waar-
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neming vau haren vasten dienst een particulier stoomschip
te doen inhuren.
Aan timmerlieden, breeuwers en koelies was op Onrust
doorgaans geen gebrek, doch wel aan werklieden ten
behoeve van het atelier. Men trachtte daarom voor de te
verrigten werkzaamheden de hulp der particuliere industrie
te Batavia in te roepen , doch vond ook daarbij niet altijd baat.
Zoo als de volgende opgaven doen zien, werden in 1878
minder handen gebezigd dan in 1877, hetgeen intusschen
niet belette dat voor een hooger geldswaardig bedrag aan
materialen werd verwerkt.

VEIUUUTE DAGDIKXSTKN:

UITHETAALDE ARBEIDSLOONEN.

GeldsJ A R E N.

door
door
vrije werklieden.
dwangarbeiders.
a)

waarde

Aan

Geldswaardig
bedrag der
vrije
diensten
van
AmAmAmwerklieden.
d wangbaclits- Koelies. bachts- Koelies. bachts- Koelies.
i)
arbeiders.
heden.
lieden.
lieden.
Totaal.

Totaal.
c)

der
verwerkte
materialen.

1874

42 521

3 369

27 767

4 466

70 288

7 835 f 113 335

f 29 919 f 143 254 f 138 796

1875

40 900

275

25 143

4 423

06 0i3

4 698

102 565

26 071

128 630

120 375

»

28 590

6 672

61425

6 672

85 718

30 602

116 320

121 551

1877

46 536

510

31683

10 528

78219

11038

107 534

35 264

142 798

176 928

1878

35 369

6 906

17 101

3 812

52 530

10 718

79 595

18 905

98 500

198287

a) Tot 1 Jaiiuai-jj 1878 werden de vrjje werklieden door tusschenkomst van een aannemer verkregen. Sedert is door eigen werving in
de behoefte voorzien. Onder de werklieden vindt men zoowel inlanders als Chinezen.
b) Het gemiddelde dagloon gedurende de jaren 1874 tot en met 1877 (toen de werklieden door tusschenkomst van een aannemer verkregen werden) bedroeg f 2,47, f 2,49, l' 2.61 en f 2,29; in 1878 (bü eigen werving) f 1,88. (Omtrent de ambachts- en koelieloonen vindt
men geen afzonderlijke opgaven.)
c) De overwerkgelden bedroegen in de genoemde vijfjaren achtereenvolgens f 1234, f 593, f 340, f715 en f 2798.
Omtrent den aard der verrigte werkzaamheden is het
volgende aan te teekenen.
Behalve dat kleine herstellingen werden verrigt aan de
wachtschepen van Batavia en Soerabaija, werden nog gerepareerd 5 oorlogsbodems, benevens 3 stoomschepen en 1
zeilschip vau de gouvernementsmarine. Xog 2 g-ouvernementsstooinschepen , nieuw uit Europa aangekomen, ondergingen eenige verbeteringen in ue beschieting, doch voor
één daarvan geschiedde dit slechts gedeeltelijk te Onrust,
daar het werk voleindigd werrl te Singapore. Verder werden eenige stoombarkassen en een gewapende boot hersteld.
19 vaartuigen vau de haven werken te Taudjong Priok en
24 particuliere schepen (voor de helft stoomschepen) werden te Onrust g e d o k t , waarvan slechts 1 reparatie onderging l ) Met het aanbouwen vau sloepen werd steeds voortgegaan : 18 werden opgeleverd , terwijl nog 15 onderhanden
bleven. Ook k w a m e n , als gewoonlijk, Herbertsbakentounen
in reparatie en moest aan verschillende aanvragen van
ondergeschikten aard worden voldaan.
Fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soerabaija.
Het aantal werkorders bij deze inrigting beliep in 1878
163, waarvan er 135 afliepen, tegen 1 4 3 , waarvan er 119
') Het ijzeren dok was gedurende 1878 353 dagen in gebruik,
waarvan 60 voor de Indische militaire marine, 68 voor de gouvernementsmarine, 91 voor het materieel der Bataviasche havenwerken,
23 voor dat der Nederlandsch Indische Stoomvaartuiaatschappy en
111 voor particuliere zeil- en stoomschepen.

afliepen , in 1877. De voornaamste werkzaamheden , gec'urende 1878 verrigt, waren: het stellen van de ketels en
werktuigen in de twee ineengezette nieuwe raderstoomschepen 4de klasse Soembing en Sindoro; — het voltooijen
der reparatien aan de beide ramtorenschepen en aan 7
andere oorlogsbodems; — het inzetten van nieuwe ketels
in de Sumatra en Bandjermasin,
— en het repareeren der
machines en ketels van de Banka. De in aanmaak zijnde
twee stellen ketels voor raderstoomschepen 3de klasse kwamen gereed, en voor twee raderstoomschepen 2de klasse
werden nieuwe ketels onderhanden genomen. Verder werd
eene stoomsloep gerepareerd en aan diverse aanvragen voor
de vloot en andere inrigtingen voldaan. Het in aanmaak
zijnde tweede stel werktuigen met ketel voor een rivierstoomschip der gouvernementsmarine kwam almede gereed ,
eu werd iii het te water gelaten houten raderstoomschip
Koetei geplaatst. In de beide andere stoomschepen van hetzelfde charter , mede te Soerabaija gebouwd , de Sampit en
de Berouw , werden de uit Nederland ontvangen werktuigen
met ketel geplaatst, doch voor de Berouw bleef dit werk
bij het eind van 1878 nog onderhanden. Voor twee andere
rivierstoomschepen van de gouvernementsmarine (Bogor en
Boni) werden nieuwe ketels onderhanden genomen en
gereed g e m a a k t , terwijl de reparatien aan de twee zeestoomschepen Hertog Bernard en Anjer (daaronder begrepen eene verwisseling van ketel) nagenoeg afliepen.
Als naar gewoonte volgen hier weder eenige algemeene
opgaven omtrent de bedrijvigheid bij de marine-fabriek in
de laatste vijf jaren.

Bölage C.
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I
Gelds-

Aantal verrigte
dagdiensten:

Verbruikte hoeveelheid

Uitbetaalde

(in kilogrammen)
waarde der

arbeids-

JAREN.
door
ambachtsbeden.

door

AANMERKINGEN.
verwerkte

loonen.

koelies.

bewerkt
en onbewerkt
materialen.
ijzer.

steenkolen
en
smeedkolen.

9 862

f179197

f 213 588

446 200

1 375 000

1974.

. .

253 789

1875.

. .

291 242

13 256

203 330

236 468

400 600

1 753 200

187«...

370 823

15814

249 163

248 009

485 300

1 727 300

187?.

. .

358 844

18 014

238 833

241 844

354 900

1878.

. .

328 628

15296

239 579

259 745

516 800

In verband met de — thans echter geschorste ') — plannen om deze inrigting met het marine-établissement te
vereenigen, werden de gebouwen der fabriek slechts in
voldoenden staat onderhouden.
Bijzondere inrit/tingen ten behoeve van het materieel. Het
hulpdok te Pontianak bleef aan zijne bestemming beantwoorden; daarin werden 4 stoomschepen en 3 kruisbooten
gedokt, ten behoeve van welke vaartuigen dit dok 134
dagen in gebruik was. Het hulpdok te Bandjermasin liet
nog veel te wenschen over en is van weinig nut. Daar
groote kosten vereischt worden om dit dok werkelijk doelmatig in te r i g t e n , werd het voorloopig in denzelfden
staat gelaten.
§ 5.

I
I
|
I
|
j

Speciale diensten onder het beheer tan het departement |
j
der marine.
|

Kustverlichting en bebahening "). Sedert de mede leclingen
in 't vorig verslag is het getal zeelichten in den Indischen
archipel weder met één vermeerderd, door de ontsteking
op 30 Januarij jl. van het licht der 4de orde op het koraalrif Meindertsdroogte , benoorden straat Bali (administratief tot de residentie Banjoewangi behoorende). Met de opstelling van den in losse stukken van hier aangebragten
ijzeren lichtopstaud werd in Augustus 1^78 begonnen.
Hooge zee en krachtig doorstaande ocstewind belemmerden
vaak de geregelde voortzetting der werkzaamheden. Als
logeer- en werkhulk diende het afgekeurde oorlogschip
Citadel tan
Antwerpen.
Aan de werken tot verlichting van de vaarwaters bij
Padang is thans mede de hand geslagen. In Julij 1878
vertrok derwaarts een der bouwkundigen ') voor den lichtdienst, belast met de oprigting van het bavenlicht der
6de orde op Poeloe Pisang nabij P a d a n g , van liet havenlichtje (feu de position) op den Apenberg (aan den i n g a n g
der Partang-rivier) en van het zeelicht der 2de orde op
Poeloe Pandang (vaarwaters van Padang). Ondanks teleurstelling in het verkrijgen van genoegzame en geschikte
werkkrachten waren de twee eerstgenoemde lichten bij
') Zie noot 1 op blz. 63.
) Op de b(j dit verslag gevoegde kaart is de ligging der bestaande
en der in oprigting zijnde kust- en havenlicliten aangewezen.
J

s
) Door de aanstelling van 2 adjunct-bouwkundigen en 3 bouwkundige opzigters in den loop van het jaar, is thans het voor de
uitvoering der verschillende lichtbouwwerken toegestane personeel
(op de vervulling van nog ééne opzigtersplaats na) op de laatstelijk
vastgestelde sterkte van 8 personen gebragt.

Handelingen der Staten Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

;
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Zoowel de ambachtslieden als de
koelies zijn alleh vrijwilligers. Dooreengenomen waren er dageljjks te
werk:
Ambachtslieden. Koelies.
1875.
1876.
1877.
1878.

067
1244
1200
1102

47
63
60
61

Het gemiddeld dagloon der eersten
wisselde in genoemde jaren af als
volgt: f 0,69, f 0,67, f 0,69 en f 0,75;
2112 550 voor de laatsten was het in 1875
f 0,48, doch over de latere jaren
telkens f0,50. Aan geoelende werk1 951 810 lieden, speciaal in den stelwinkel,
werd steeds behoefte gevoeld.

het eind van 1878 nagenoeg voltooid en kwamen op Poeloe
Pandang, waar reeds eene beduidende hoeveelheid materialen was aangevoerd, de beuoodigde temporaire woningen
gereed. Daar slechts nu en d a n , bij fraai weder en kalme
zee, het smalle en steile rif van Poeloe Pandang met
beladen praauwen te naderen is, kan omtrent het tijdstip
der ontstekiug van het licht op dit eiland nog niets gezegd worden.
Verder werden de bouwwerken onderhanden genomen
voor de licht-établissementen der 1ste orde op den Vlakkenhoek (zuidwestpunt van Sumatra , residentie Benkoelen) en op het eiland Edam (baai van Batavia). De hooge
deining in de Blimbingbaai geeft aanleiding tot bezorgdheid voor de veiligheid der schepen die voor eerstbedoeld
werk materialen aanvoeren ; intusschen werd tot in 't begin
van dit jaar weinig tegenspoed ondervonden 4). Het aanvoeren
van materialen op Edam ontmoet niet het minste bezwaar. Men rekent beide zeelichten in het volgende jaar
te kunnen ontsteken.
In Maart 1879 zouden de voorbereidende werkzaamheden
een aanvang nemen voor de oprigting van een Hebt der
2de orde te Sembilangan , op Madura, en van een hulplicht der 6de orde te Tandjong Piring, eeuige duizenden
meters ten noorden van Sembilangan. Wanneer beide lichten gereed zijn , zal het lichtsehip in het zoogenaamde
w r estgat van Soerabaija kunnen vervallen (verg. vorig verslag blz. 62). De ontsteking schijnt mede in 1880 te
mogen worden verwacht.
Het in 't vorig verslag bedoelde hulplicht der 6de orde
op Tandjong Oelar (Banka) , ter aanvulling van dat der
2de orde op Tandjong Kalean, zal ter in gebruik stelling
gereed kunnen zijn ongeveer twee maanden na de aankomst
van den uit Europa verwachten lichtopstaud en lantaarn.')
Eene goede verbetering was de vervanging van de oliedoor parafTinlampen bij het bavenlicht der 4de orde te
Makasser. Op vaste opstanden in gesloten lantaarnknmers
zijn deze lampen onverbeterlijk. Voor in de open lucht,
hangende lantaarns zijn ze echter niet te gebruiken. Ondanks de grootste voorzorgen is voor zoodanige hijschlichten
van de paraffin-lampen geen voldoend en geregeld doorbrandend licht te verkrijgen. Evenmin voldoen op den
duur de kleinere petroleumlampjes, in gebruik bij de
havenlichten te Telok Betong (Lampongsche districten) en
op de eilanden Alkmaar en Groot-Kombuis (baai van Batavia). Bij warrelenden wind stijgt of daalt plotseling de
4
) Volgens latere berigtcn moet in Apffl jl. een met materialen
beladen vaartuig in de Blimbingbaai zjjn uiteengeslagen. Een gedeelte
der materialen was echter behouden gebleven.
s

) Beide worden nog in dit jaar verzonden.
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Voor het loodswezen te Soerabaija is eene gelijksoortige
vlam , waarvan liet gevoljr is dat óf dfl lampenglazen breherziening in bewerking.
ken , óf geen voldoend , tomt iu 't geheel geen licht verHoeveel de loodsgelden in 1878 hebben opgebragt is nog
spreid wordt. Hoogstwaarschijnlijk zal besloten moeten
niet opgegeven. Over 1877 was de ontvangst f 101202
worden om de ter ontsteking reeds gereed zynde haventegen f 99 834 in 1876.
lichten der Ode orde, (verg. vorig verslag blz. 61) te
veranderen, door namelijk de lantaarns in gesloten lantaarnEven als sedert kort voor den Molukschen archipel is
kamertjes op vaste opstanden te plaatsen.
geschied (Indisch Staatsblad 1878 n°. 18), zal ook voor
de nog niet behoorlijk opgenomen vaarwaters langs de
Sedert de lichttoren op Java's 4de p u n t , door het verleggen van den telegraafkabel tusschen Anjer en Varkens- zuid- en oostkust van Borneo een vaste loods worden aangesteld. De daarvoor te kiezen inlandsche zeevarende zal
hoek , niet meer als bakeiimerk behoefde te dienen om de
eene doorloopende bezoldiging ontvangen en slechts op de
schepen te waarschuwen tegen het uitwerpen van bun
dagen dat (door de schepen der oorlogs- of gouvernementsanker nabij den k a b e l , is het daartoe opzettelijk in den
marine) van zijne diensten gebruik wordt gemaakt een
toren aangebragt kleiner (haven-) licht buiten gebruik
extra daggeld genieten.
gesteld (19 September 1878).
De vervanging van het lampionlicht ter reede Samarang
door een eigenlijk bavenlicht (van de 6de orde) ondervindt
Ilari'iuitrbjtiugcii.
Omtrent dit onderwerp valt niets bev e r t r a g i n g , doordien liet havenhoofd, waarop de lichtoplangrijks aan te teekenen. De opbrengst der haven* en
stand dient geplaatst te worden , nog steeds werking ver- ankerage-gelden in Nederlandsch Indie bedroeg in 1877
toont en dus nadere voorzieningen van wege het departo(latere opgaven zijn nog niet bekend) f 148 787 tegen
ment der openbare werken dienen vooraf te gaan om dit
f 144 294 in 1876. Omtrent de begrenzing der reede van
hoofd boter tegen alle invloeden bestand te maken.
Tjeroetjoep (Billiton) werden nadere bepalingen vastgesteld
(Indisch Staatsblad 1878 u°. 160).
De proef, die genomen is om uit te maken of niet het
personeel voor den dienst op het lichtschip in de Luciparapassage (zuidelijke i n g i n g van straat Banka) zou kunnen
Hydrografische
dienst 3 ). Het opnemingsvaartuig Hyingekrompen worden door slechts ééne ploeg voor aflossing
droyraaf, in de laatste dagen van 1877 op Java aangebeschikbaar te houden (zie vorig verslag blz. 6 2 ) , heeft
komen om eenige voorzieningen aan romp en ketels te
goed voldaan , zoodat deze maatregel bestendigd zal kunnen
ondergaan , vertrok na beëindiging dier reparatieu (in Maart
worden.
1878) naar de Lampongbaai, bij welke gelegenheid eene
Het zeer geïsoleerde kustlicht op Java's 1ste p u n t , i kaart van de reede van Telok Betong werd vervaardigd.
waarmede tot dus ver slechts eens om de twee maanden
Toen in Mei over de inmiddels gerepareerde stoombarkas
(per stoomschip) gemeenschap werd onderhouden , zal voorweder kon worden beschikt, keerde de Ilydroyraaf
naar
taan veelvuldiger worden bezocht, en wel per praauw
het terrein der opneming in de wateren van Banka terug
van Tjiringin uit.
en beëindigde de verbinding der opnemingen van de Gasparstraten eu van straat Banka ; vervolgens g i n g het opneDe bestaande bebakeningen werden onderhouden en aanmingsvaartuig naar Muntok om eenige reven te bepalen ,
gevuld onder anderen met twee bakentonnen aan den inwaarop het particulier stoomschip Generaal Pel had geg a n g der Soensang-rivier (Pnlembang) en met twee tonnen
stooten. Overigens kreeg de Hydroyraaf
in last eenige
in liet oostervaarwater van straat Madura, als één op het
onderzoekingen te doen, waarvan op het hydrografisch
Boera-rif en één op de Eendragts-klip. Daarentegen konden
bureau de wenschelijkheid was gebleken bij het bewerken
in de bebakende vaarwaters van Soerabnija vier tonnen
eener kaart van de voltooide opneming. Aanhoudende repaworden opgeruimd, omdat ze, volgens verklaring van de
ratien aan de stoomketels en een paar ernstige ziektegeloodsen, voor bet veilig bevaren Uier zeegaten niet meer
vallen onder de officieren waren oorzaak dat het vaartuig
noodig waren. De vernieuwing behoevende verkeiiniiigsin Augustus-September weder gedurende eenige weken
vlaggemasten op het Bagelen- en op het Gentong-gebergte
op Java moest verblijven, zoodat het voor den arbeid gun(baai van Patjitan) werden door steenen verkenningsteekenen
stige jaargetijde niet volledig benuttigd kon worden *).
vervangen, die met minder kosten opgerigt en onderDe oorlogs- en de gouvernementsmarine droegen weder,
houden kunnen worden dan vlaggemasten. In afwachting
door het leveren van menige schets of opneming , bij tot
van de in dienst stelling van het voor de residentie lliouw
vermeerdering van de hydrografische kennis van den
toegestane bebakeningsvaartuig (zie blz. 61 noot 3) werd voorIndischen archipel.
loopig eenig personeel op daggeld aangenomen voor het onAls tijdelijke versterking der werkkrachten op het hyderhoud en het beheer van liet reserve-bebakeningsmaterieel
drografisch bureau — slechts uit een chef en een sousaldaar.
chef bestaande *), beiden civiele ambtenaren (zie blz. 55), —
zijn sedert Junij 1877 een paar zee-officieren aldaar werkLoodswezen. De loodsdienst in de onstuimige wateren van
zaam
gesteld, welke maatregel, aanvankelijk slechts tot
Tjilatjap (zuidkust van Java) is onlangs (Indisch Staatsblad
ult°. 1878 noodig g e a c h t , ook voor 1879 nog is besten1879 n . 138 en 139) op beteren voet g e b r a g t , tegelijk
digd. Voor het doen van sterrekundige plaatsbepalingen
met de vaststelling van een nieuw reglement en tarief,
ten behoeve van de verbetering der Indische zeekaarten,
ter vervanging van de verouderde en wegens de toegeis sedert kort door het Opperbestuur een afzonderlijke
nomen scheepvaart niet meer aan de eischen beantwoordeskundige toegestaan. De daarvoor aangewezen luitenant
dende bepalingen van 1846. Om de toepassing van het
ter
zee 1ste klasse i s , na hier te laDde eerst de noodige
reglement zoowel tegenover de gezagvoerders der geloodst
voorbereiding te hebben ontvangen (verg. vorig verslag
wordende schepen als tegenover de loodsen zelven beter
blz. 6 3 ) , in Februari]' jl. in Indie aangekomen.
te verzekeren , is meer dan tot dusverre gezorgd voor doelIn het afgeloopen jaar werden zamengesteld de kaarten:
treffende strafbepalingen. Het loodstarief is eenigszins verMolukken-archipel blad I ; Westkust S u m a t r a , gedeelte Pahoogd, doch daarentegen is ook de zamenstelling van het
dang tot Ilir; en Westkust Sumatra, gedeelte Malaboe tot
loodspersoneel verbeterd , zoodat de hoogere betaling, door
Roessa; terwijl nog in bewerking bleven de kaarten: Molukde scheepsgezagvoerders te voldoen, h u n ten goede zal koken blad II, Kleine Soenda-eilanden blad II, en Atjeh's noordmen in den vorm van betere bediening ').
Naar dezelfde grondslagen zal ook het reglement van 1866
betreffeude den loodsdienst te Banjoewangi (voor straat Bali)
worden herzien 5 ) , echter eerst in 1880, nadat de aan het
personeel toegedachte hoogere bezoldiging bij de begroot i n g voor dat jaar zal zijn toegestaan.
') Over het vijfjarig tijdvak 1872 t/m 1876 werd te Tjilatjap aan
loodsgelden gemiddeld 'sjaars ontvangen t' 4007,82; met toepassing
van liet nieuwe tarief zou die ontvangst zijn geweest 1' 7 3G4,49.
') Aan loodsgelden te i Banjoewangi werd in de jaren 1872 t/m
1876 gemiddeld 'sjaars ontvangen f 13 673,50. Volgens liet ontworpen
en reeds in beginsel goedgekeurde nieuwe tarief zou het bedrag geweest
zjjn f 16 933,36.

') De opneming der vaarwaters H U Soerabapa behoort niet meer
tot de bemoeienis van den hydrografischen dienst sedert met die
werkzaamheden eene speciale commissie is belast; over de verrigtingen
dier commissie wordt gehandeld in hoofdstuk I j .
<) Over de te verwachten tijdelijke buitendienststelling van de
Hydrograaf zie men noot 2 op blz. 58.
») Voor's hands is het in Indie noodig geacht nog een derden
ambtenaar als „bewaarder van het depot van zeekaarten" in functie
te laten, ofschoon die betrekking bjj de nieuwe organisatie van het
hydrografisch bureau (Indisch Staatsblad 1877 n°. 27) is iugetrokken.
Over het beëindigen dier tewerkstelling is met het Indisch Bestuur
in overleg getreden.
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west- en noordkust. Van eerstbedoelde manusoriptkaart
werd eene netkaart vervaardigd om bier te lande t e worden
op steen gebrugt en gedrukt : ) , terwijl in Indie eene oplage
werd verkregen door middel van autografie. Van uitverkochte kaarten werden in Indie nieuwe oplagen g e d r u k t ;
de kaart » reede van Batavia " , waarvan de steen gebroken was, werd daartoe door particulieren op nieuw gegraveerd.
Ook werd vergunning verleend om in Indie te doen litho-

» hydrografie" (zie de voorgaande bil.) — zullen bij voortduring aan die afdeeling blijven opgedragen.

grafeeren de kaart «Westkust Borneo" blad II, waarvan

Daaruit is gebleken dat zij deelnam: eerst aan de besclierining van onze posten te Segü en te Edi, toen die

de steen niet meer voorbanden is, terwijl eene omwerking,

met het oog op andere werkzaamheden, nog niet kan
geschieden.
De onder-dépèts van zeekaarten
beantwoorden.
Geografische dienst.

Ten aanzien

blijven aan het doel
van de magnetische

en meteorologische waarnemingen raadplege men hoofdstuk K, afd. II.
I>e in Oost-Java gemeten basis werd met bet primaire drie-

hoekennet verbonden; voor deze MM binding werden op zeven
punten horizontale boekmetingen gedaan. Aan eene der
uiteinden van de basis werden breedte en azimuth bepaald.
!Ii* basisterrein werd opgemeten en in kaart gebragt.
Op tfadura (te Boeroean) werden eene breedte» en eene
azimutb-bepaling gedaan. Op Java's oostkust in de residentie Banjoewangi, waar een triangulatiepunt, dat voor
de topografische opneming noodig was, tijdens de jongste
westmoesson was weggeslagen, werd de ligging van een
nieuw punt in de nabijheid bepaald.
Ter bepaling van de aardsche refractie-coëfficiënt werden
gelijktijdige wederkeerige zeniths-afstanden tusscben verschillende stations der basisverbinding in Üost-Java gemeten; bij deze metingen werden barometer-, therniometer- en psychrometer-waarnemingen gedaan.
Van twee der groote universaal-iiistrumenten werd de
periodiciteit in de aardverdeeling der horizontale cirkels
uitgemeten ; terwijl de periodieke ongelijkheden in de vier
inicrometencbroeven van een dezer instrumenten bepaald
werden.
Aangezien het terreinwerk, hetwelk nu nog ten behoeve
der triangulatie van Java en Madura moet verrigt worden,
zich hoofdzakelijk tot sterrekundige waarnemingen bepaalt,
waarvoor men op heldere nachten moet kunnen rekenen,
en hiertoe de oostmoesson moest worden afgewacht, werd
tegen het einde van het afgeloopen jaar het triangulatiepersoneel naar Batavia opgeroepen, ten einde aldaar werkzaam te zijn met de becijfering der gedane metingen, de
vergelijking der meetstaven van den basistoestel met den
normaal, bet onderzoek der instrumenten, het doen van rekenwerk , het opmaken van verslagen en met ander bureau werk.
In beginsel is vastgesteld d a t , voor zooveel de buiten*
bezittingen betreft, — niet Sumatra te beginnen — de
triangulatie en de topografische opnemingen in ééne hand
zullen komen: die van den generalen staf; doch dat het
afwerken der triangulatie van Java geheel voor rekening
blijft van bet departement der marine i). De sterrekundige
plaatsbepalingen ten behoeve van de verbetering der zeekaarteu — thans reeds tijdelijk overgebragt bij de afdeeling
') Dèse reproductie heeft in April jl. liet Hebt gezien. Overigens
zijn, sedert de opgaaf in 't vorig verslag, nog •! andere nieuwe
Indische zeekaarten hier te lande verschenen, heide betreflende gedeelten van Siunatra's Westkust, en wel in Octobcr bet gedeelte
Prianian tot Indrapoera, en in December het gedeelte Malahoe tot
Singkel.
2) Omtrent de wijze waarop die afwerking (en daaronder het
bijeenbrengen der bouwstoffen voor de volgende aldeelingen van het
algemeen triangulatie-verslag) het best zou kunnen geschieden, is
— na raadpleging van den gewezen chef van den geogmflsehen
dienst, den iioogleeraar dr. J. A. C. Ocur.MANs, — met de Indische
Regering in briefwisseling getreden.
Het doof dezen bewerkt eerste vervolg-gedeelte van bedoeld triangulatic-vcrslag (de basismeting in West-Java behandelende i heeft iu
het najaar van 1878 het licht gezien. Zoo als bekend (zie laatstelijk
het verslag van 1877 blz. 65) wordt het werk in het Hoogduitsrh
uitgegeven.
Door het overlijden in April jl. van den ingenieur voor de triangulutien bleef het toen op Java in dienst zjjnde triangulatie-personeel
tlechtl uit twee adsistenten bestaan. Twee ambtenaren van den
geograftsehea dienst waren echter hier te lande met verlof (één
ingenieur en één adsistent). De eerste is in Junüjl. naar In Jie teruggekeerd; de adsistent volgt vermoedelijk in het aanstaande jaar.

§ 0.

Vcrriijthujen der zcemwjl.

Nopens de verrigtingen der in het station Noordelijk
Sumatra aanwezige schoepsmagt *) zijn in hoofdstuk C g 3

en hoofdstuk !• s' 4reedsde noodige mededeelingen gedaan.
in April en Mei 1878 bedreigd werden; vervolgens aan de
operatien legen Garoet en tegen Oedoeng in ueienJunij
1878; dat in Julij 1878 (ie tuchtiging van 1'asangan aau
haar werd toevertrouwd toen hiervoor geen troepen beschikbaar konden gesteld worden; dat ook de tuchtiging
van kampongs in de Koerong Ryah-haai, welke zich aan
zeeroof hadden schuldig g e m a a k t , door haar werd bewerk*
stelligd (Julij en Augustus 1878); en eindelijk dat zij,
behalve den invoer van oorlogsbehoeften, gedurende een gcdeelte van 1878 en 1879 ook den invoer van levensmiddelen
op de noordkust van Atjeh morst beletten. Er zijn dus
van die scheepsmagt aanhoudend zware diensten gevorderd.
Ook van de verrigtingen der oorlogs- en gouverneuiontsmarine in de overige stations is in hoofdstuk C reeds
melding gemaakt voor zoover zij eene bijzondere vermelding
verdienen. Te dezer plaatse valt dus slechts naar de mededeelingen in dat hoofdstuk te verwijzen. Over de reis, door
een der schepen van het auxiliair eskader in liet laatst
van 1878 naar Arabie g e m a a k t , is gehandeld op blz. 7.

F.

Regtswczen.

§ 1. Regterlijke maft.
Het voortdurend te kort aan adspiranten voor de regterlijke niagt in Indie deed, zoo als reeds gezegd is op
blz. 64 van het vorig verslag, de Regering omzien naar
buitengewone middelen om daarin te gemoet te komen.
Van hier werd eerst aan de Indische Regering gevraagd,
hoe zij er over denken zou wanneer men 1°. voor enkele
hoogere betrekkingen in de magistratuur , zoodra de Gouverneur-Generaal daartoe aanvrage zou doen, personen uit
Nederland beschikbaar stelde, die door hunne positie en
afgelegde loophaan genoegzame waarborgen aanboden, en
wie men dan ook van het afleggen van bet vereischte
examen dispensatie zou geven; en 2°. insgelijks op telkens
te doene aanvraag van den Gouverneur-Generaal — zoodra
geconstateerd werd dat het aantal kandidaten voor deregterlijke magt , langs den gewonen weg verkregen , te
gering was — jeugdige regtsdoctoren uitzond onder de
gewone voordeden , doch onder verpligting om , na minstens
een paar jaren praktisch in Indie te zijn werkzaam gesteld,
daar te lande het gewone ambtenaars-examen af te legg-en ,
alvorens definitief tot regterlijk ambtenaar benoemd te
worden. Tegen liet eerste had men in Indie nog- al bezwaar. Zoodanige speciale uitzending werd geacht niet
alleen ontevredenheid te zullen verwekken onder de reeds
in Indie fungeerende ambtenaren , maar ook niet te kunnen
leiden tot eene voldoende aanvulling van het bestaande
te kort aan personeel. .Meer bijval vond het tweede
denkbeeld , ofschoon men niet verwachtte dat velen zich
tot de aanneming dier voorwaarden zonden laten overhalen.
In Indie toch heerschte (verg. de .Memorie van Toelicht i n g op de Indische begrooting voor 1879, blz. 8 ,) steeds
3
) Zoo als reeds onder w Slttioneeriiig " op blz. 59 en Cl isaangegeteekend, behoorden in 1878 voortdurend io ooriogsehepen tot dit
Station, daaronder de beide vrachtschepen te Uieiileh eu bij Poekw
Bras (welke sterkte ook in het eerste kwartaal 1879 nog behouden
Heef), benevens I gouvernenn nt>-siooinschep( n . uaarlin zich in "t
laatst van December nog een derde heeft gevoegd ter vervanging
van het afgedankte particuliere stoomschip Mcm/i. De huur van Int
sedert 1870 in de Atjebsche wateren gecharterde particuliere st »schip Rujuh (o. a. bedoeld op blz. 5) werd met ai Augustus 1878
opgezegd. In den aanvang van 1879 is ook besloten tot den verkoop
van het stoomjagt IfittstetM, dat in 1870 (zie het verslag van 1877,
blz. o, noot 2) voor het transport vaagoaierneineutsgoederea taesehea
Olehleh en nabij gelegen plaatsen aangekocht werd, maar in dM
UUtstea tijd telkens onklaar was. liet getal kniishooteu werd in
1878 van 7 op 2 teruggebragt.
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di! mcening dat alléén door algemeene verbetering dor
bezoldigingen bij de regterlijke magt op don duur een voldoend aantal ireschikte regterlijke iimlitenaren zou zijn
te verkrijgen. Ilier te lande ontwierp nu de Regering de
noodige bepalingen om aan het sub 2°. bedoelde denkbeeld te kunnen gevolg geven. V e r i n g de nieuwe wet op
het hooger onderwijs hier te lande inmiddels was in werking getreden, welke in art. 9 2 , 2°, voor de regterlijke nisigt of bet binnenbindseh bestuur in Indie henoembaar verklaart «Ie doctoren in de regtswetenschap,
die aan de universiteit een speciaal examen in IntlLscbe
taal-, land- en volkenkunde hebben afgelegd, moest,
bij de voorgenomen uitzending van ongeëxainineerde
regtsdoctoren , ook op de aangewezen categorie worden
gelet. Men meende zulks niet beter te kunnen doen
dan door te bepalen, dat de voor de faculteit geëxamineerden van art. 92, 2 ° , zoo zij zich daartoe aanmeldden, insgelijks onder genot der gewone voordeden naar
Indie zouden gezonden worden, en daar wel niet een nader
examen zouden behoeven af te leggen, doch alvorens definitief tot regterlijk ambtenaar te worden benoemd, zich
aan de bovenvermelde tweejarige stage zouden moeten
onderwerpen. Eene nadere gedachtenwisseliug met de
Indische Regering bleek echter wenschelijk, niet alleen
wegens de bedenkingen welke de ontworpen verordening
ontmoette bij den Raad van S t a t e , doch ook , omdat inmiddels door de Indische Regering , terwijl zij de dringende
behoefte aan aanvulling van het personeel der regterlijke
magt nader uiteenzette, middelen van voorziening \verden aanbevolen die hier te lande onaannemelijk voorkwamen. Het onderwerp is mitsdien nog bij de Indische Regering in behandeling, die tevens overweegt in hoeverre
van de geëxamineerden krachtens art. 9 2 , 2 ° , der wet
op het hooger onderwijs in het belang der Indische regterlijke magt meer partij zou zijn te trekken dan bet
in 't vorig verslag (blz. 175) besproken Koninklijk besluit
van 12 Mei 1878 (Nederlandsch Staatsblad n". 7 3 , Indisch
Staatsblad u°- 196) toelaat.
Europesche regtscoüegien. De achterstand van zaken op
het parket van den prokureur-generaal bij het Hooggeregtshof (zie vorig verslag blz. 64) werd eerst bijgewerkt
nadat de termijn van drie maanden . gedurende welken
tijdelijk een derde advokaat-generaal was aangesteld, nogmaals met drie maanden verlengd was. De overbrenging
dier achterstallige zaken bij de derde kamer van het Hooggeregtshof veroorzaakte daar echter zulk eene overstelping
van werkzaamheden , dat het Hof, in vereenigde kamers
vergaderd , buitengewone middelen noodig achtte om aan
dien toevloed bet hoofd te kunnen bieden. Immers, — zoo
verklaarde men , — niettegenstaande de meeste inspanning
betracht werd, en terwijl de ferste en tweede kamer van
het Hof, zelve niet werk overvoerd , slechts weinig konden
bijstaan , bleef bet cijfer der onafgedane zaken betreffende
de revisie van strafvonnissen door de landraden op Java
en Madura gewezen — de zaken waarin berust is niet
medegerekend — ruim (500 bedragen. De Gouverneur-Generaal besloot nu bij ordonnantie van 15 Januarij 1879
(Indisch Staatsblad n°. 3 0 ) , onder nadere goedkeuring des
Konings, de behandeling der onafgedane zaken aan den
raad van justitie te Batavia op te dragen ; met dien verstande, dat de raad van justitie regt zou doen op de reeds
in die zaken door of namens den prokureur-generaal genomen conclusien. Met het oog op de dringende behoefte
aan voorziening, waar tegenover cle Gouverneur-Generaal
geplaatst was door rle verklaring van het Hof, dat het
geen kans zag aan rle bedoelde werkzaamheden het hoofd
te bieden , werd de Koninklijke goedkeuring aan dezen
maatregel niet onthouden , doch de Regering hier te lande
achtte zich niettemin verpligt omtrent eenige punten nadere
toelichting te vragen. Zoo had het de aandacht getrokken dat
zulk een belangrijk getal zaken in revisie aanhangig kon zijn,
niettegenstaande de landraadsvonnissen, in zaken van misdrijf gewezen , alléén dan aan revisie onderworpen zijn ,
wanneer de veroordeelde of het Openbaar Ministerie daartoe
het verzoek doet (Indisch Staatsblad 1872 n°. 130 en 131).
Ook rees de vraag of er genoegzame reden bestond om aan
te nemen dat de raad van justitie , die over de kwestie
niet gehoord w a s , in staat zou zijn aan dien plotselingen
toevloed van zaken het hoofd te bieden, of althans daar-
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aan eeno spoediger afdoening te geven dan het Hof. In
het algemeen ontbrak , naar de meening van de Regering
hier te lande, het bewijs dat dit laatste collegie inderdaad
in de onmogelijkheid verkeerde het bewuste zeshonderdtal
zaken bij te werken.
Het antwoord op die opmerkingen is nog niet ontvangen.
Inmiddels verdient het de aandacht, d a t , blijkens eene
recente mededeeling, het Hof zou hebben voorgesteld om
op den zoo even aangehnalden maatregel van 1872 t e r u g te
k o m e n , en de revisie van alle strafvonnissen verpligteud
te verklaren. De Indische Regering heeft daaromtrent hare
meening nog niet doen kennen.
Het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke
zaken voor de Europesche regtbanken (Indisch Staatsblad
1851 n°. 27) rekende niet op de aanwezigheid van een
derden substituut-griffier, boedanige ambtenaar thans zoowel bij het Hooggeregtshof als bij den raad van justitie
te Batavia werkzaam is. Door eene aanvulling , opgenomen
in Indisch Staatsblad 1878 n°. 177 , is daarin voorzien.
Bij den raad van justitie te Samarang heeft men voortdurend met achterstand te worstelen. Nadat in Julij 1876
(Indisch Staatsblad n u . 171) dat collegie met buitengewoon
personeel voor den tijd van zes maanden was versterkt
(zie het verslag van 1877 blz. 66), is wederom in Julij
1878 (Indisch Staatsblad n". 191) de toevoeging van een
buitengewoon lid en vau een buitengewoon substituutgriffier voor den tijd van vijf maanden noodig geacht. Die
termijn werd eerst (Indisch Staatsblad 1878 n". 344) met
drie maanden en nu onlangs weder met twee maanden
verlengd (Indisch Staatsblad 1879 n°. 132). In een en
ander is aanleiding gevonden om aan de Indische Regering
de vraag te stellen, of die regtbank op den duur vermeerdering van personeel behoeft, dan of de voortdurende achterstand moet worden toegeschreven aan eene minder goede
leiding en verdeeling der werkzaamheden bij dat collegie.
Inlandsche regtbanken. Afscheiding van regterlijke magt
en administratief gezag. Reeds is met een enkel woord in
het vorig verslag (blz. 65) melding gemaakt van een plan
om van lieverlede de functien van den omgaauden regter
over te dragen op den regtskundigen landraads-president
in zijn ressort. Die maatregel — tot welks toepassing de
Gouverneur-Generaal gemagtigd is bij Koninklijk besluit
van 19 November 1878 n°. 43 (Indisch Staatsblad 1879
n°. 106) — is evenwel n i e t , zoo als minder juist in het
vorig verslag werd beweerd , als een terugkeer te beschouwen tot een vroeger voorstel, om de afscheiding der regterlijke en administratieve magt achtereenvolgens in een
derde gedeelte van Java en Madura haar beslag te doen
krijgen. Dat voorstel toch , waari.. indertijd niet is getreden . beoogde de invoering van eene met vuornoemde afscbeiding verband houdende wijziging der regterlijke organisatie en der overige tot de regtspraak betrekking
hebbende reglementen, telkens in een deel van J a v a ;
terwijl daarentegen bij Koninklijk besluit vau 4 Februari]'
1873 (Indisch Staatsblad n°. 157) is aangenomen , dat de
bedoelde wijziging eerst in haar geheel in werking zal
treden zoodra alle daarvoor in aanmerking komende landradeu op Java en Madura door een regtskundigen ambtenaar worden voorgezeten. Men beeft bij de afscheiding
van justitie en administratie steeds het oog gehad op verbeturing der regtspraak , ook afgescheiden van de plannen
tot herziening der regterlijke inrigting, waaronder de
overdragt der regtsmagt van de regtbanken van o m g a n g
naar de (alsdan van regtskundige voorzitters voorziene)
landraden eene eerste plaats bekleedde. Zoodra nu te voorzien was , dat van lieverlede in één of meer ressorten eener
omgaande regtbank alle landraden op die wijze zouden
zijn voorgezeten, oordeelde men het wenschelijk de functien van voorzitter en van griffier der omgaande regtbank aan
de betrokken landraads-presidenten en griffiers over te
dragen , met voorloopige instandhouding evenwel van de
regtbanken van omgang. Daardoor verkreeg dan niet alleen de Regering telkens de beschikking over een tweetal
ervaren regtskundige ambtenaren, zoodat de verdere toepassing der afscheiding beter vorderen k o n ; maar men
zou ook proefondervindelijk kunnen uitmaken , in hoeverre
de definitieve overbrenging van de beregting der zware
misdrijven naar de landraden inderdaad zonder bezwaar
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kon genchieden. Groote verbetering zou in allen gevalle
aanvankelijk in de rogtsbedeeling verkregen worden , daar
t h a n s , bij de gebleken moeijelijkheid voor den omgaanden
r e f t e r , om minsten ééns in de twee maanden in elke
residentie zijner afdeeling do daar gevestigde regtbanken
van omgang te presideeren (art. 104 Reglement refrtorlijke
organisatie), de ondervonden nadeden van vertraging in
de regtspraak, met de daaraan verknochte langdurige
praeventieve hechtenis en de bezwaren om de zaken na
langdurig tijdsverloop tot klaarheid te brengen , zouden
worden vermeden.
Ofschoon men zich in Indie vergewist had dat de bedoelde verdeeling van zaken onder de landraads-presidenten
van ééne omgaande afdeeling uitvoerbaar was wat de vermeerdering van werkzaamheden betrof, zoo voorzag men
dat daardoor welligt afscheiding van tot nu toe ondereen
voorzitter zamengevoegde landraden of andere indeeling
der ressorten zou noodig worden, terwijl voor sommige
landraads-pre-identen de vermeerdering van werk zóó aanzienlijk dreigde te zijn, dat men hier en daar titularissen
zou moeten aanstellen van rijpe ervaring, en die dus niet
op het minimum der bezoldiging (f (500 a maands) konden
blijven. Nu was wel in 1874 (zie bet verslag van dat
jaar bil. 61) bepaald, dat er ook bezoldigingen van
f 700 en f 800 's maands konden worden toegekend, doch
wat eerstgenoemd cijfer betreft alléén aan hoogstens tien
voorzitters der meest gewigtige landraden, en wat de
f 800 betreft alléén aan de landraads-voorzitters op de
drie hoofdplaatsen. De Gouverneur-Generaal werd derhalve
gemagtigd o m , zonder overschrijding nogtans van den
globalen begroot iiigspost, de bezoldigingen naar bevind
van zaken op f (500, f 700 of f 800 's maands te bepalen
(verg. de Memorie van Beantwoording 1 bij de Indische begrootiug voor 1870 , blz. 14).
De Gouverneur-Generaal heeft daarop in Manrfc 1879 (Indiseh Staatsblad n°. 128) nog 5 landraden . namelijk die
te Grissee, Sidaijoe en Lamongan in Soerabaija, Patjitan
in Madioen en Sampang- op Madura, te zamen van 3
regtskundige voorzitters voorzien (één op f 700 's maands
en twee op f 000 's maands). waardoor het mogelijk werd
voor de ressorten der derde . vierde en vijfde omgaande
afdeeling de uitvoering van bet straks genoemde Koninklijk
besluit van 19 November 1878 n°. 43 voor te bereiden ,
terwijl bij diezelfde gelegenheid (Indisch Staatsblad 1879
n°. 129) de bezoldiging van 3 der reeds in functie zijnde
regtskundige voorzitters overeenkomstig de bovenvermelde
bedoeling werd herzien , door namelijk voor dien der vereenigde landraden te Probolinggo en Kraksoön bet cijfer
te brengen van f 700 op f 800, voor dien te Sumanap ')
van f (500 op f 800 en voer dien te Bangkallan van
f (500 op f 700 »),
Met 1 Mei 1879 (Indisch Staatsblad n*. 141) is dientengevolge de maatregel in de genoemde drie afdeelingen
in toepassing kunnen komen. De functien der drie omgaande
regters in de residentien R e m b a n g , Madioen, Kedin, 8oerabaija , Pasoeroean, Probolinggo , Bezoeki en Madura zijn

van toen af overgegaan op de verschillende regtskundige

landraads-voorzitters aldaar, ieder voor zooveel zijn ressort
betreft. Voor bet regtsgebiol «Ier landraden opBaweanen
te Banjoewangi (de beide eenige in genoemde acht gewesten
die door administratieve ambtenaren blijven voorgezeten)
zijn de bedoelde functien opgedragen aan den voorzitter
van den landraad te Soerabaija en aan dien der vereenigde
l
) Deze werd te gelijk ontheven van hot praesidiiim van ian
landraad te l'ainakassan, welke laatste mi met Sainpang onder één
voorzitter kwam.
5
) Toen in Jnnjj 1878 (vorig verslag Ha. 05) de voorzitter van
den landraad te 1'onorogo ook belast wenl met het praesidiiim van
den landraad te Madioen, is zjjne bezoldiging van f 800 op f 700
"s maands gehragt. (Op deze wijziging was Biet gerekend ia de opgaat'
Op blz. 14 der boven aangehaalde Memorie van Beantwoording.) In
verband met deze wijziging en met de maatregelen van Maart 1879,—
en ook door de aanstelling in Deeember 1878 i'Indisch Staatsblad
n». 342G) van nog één voorzitter (op f 709 's maands) afzonderlijk voor
den landraad te Bodjonognro (Rembang), tot dusver vereenigd niet
den landraad te Toeban, — zijn thans op Java en Madura, te zamen bij
49 van de 87 landraden, in functie 81 regtskundige voorzitters, als:
5 op t' 800, 10 op f 700 M 17 op f 600 's maands. (In de bnitoiihe'/.ittingen zijn — bjj 4 landraden — 3 regtskundige voorzitters in
functie: 2 op f 8U0 en 1 op t' C00 's maands.)
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landraden te Bezoeki en Sitoebondo. Intusschen is den
Gouverneur-Generaal opgemerkt, dat het niet gewenscht
kan zijn de overdrngt der functien van omgaand regter
op de landraads-presidenten met overhaasting ook ir? <]«
twee overige ressorten van omgaande regtbanken door te
zetten, alvorens men over den uitslag van den maatregel
in de drie genoemde afdeelingen heeft kunnen oordeelen ;
dat derhalve de aanstelling van nieuwe regtskundige voorzitters slechts moest plaats vinden naarmate men werkelijk ervaren personeel beschikbaar had, en dat men
intusseben kon voortgaan de jeugdige ambtenaren der
regterlijke m a g t , indien g e s c h i k t , tot de betrekking van
griffier bij een landraad aan te stellen.
Aan eenige. inlandsche officieren van justitie is. we«vns
toeneming van werk, hul]) moeten verleend worden door
hun hetzij een adjunct, hetzij een schrijver toe te voegen,
terwijl aan enkelen wegens hunne pligtsbetrachting m e dailles of geschenken werden toegekend.
§ 2.

Regtswezen in het algemeen.

Regtswezen in de buitenbezittinnen. In de bepalingen tot
regeling van het regtswezen ter Sitmatras Westkust werden
eenige kleine wijzigingen g e b r a g t , zamen hangende met
veranderingen in de administratieve organisatie van eenige
afdeelingen (Indisch Staatsblad 1879 n°. 95).
Omtrent het regtswezen in de onder regtstreeksch bestuur
genomen en aan genoemd gouvernement toegevoegde landsehappen , vormende de afdeeling Padang Lawas . de onder*
afdeeling Silindong (Tapanoli), e;i de onderafdeeling Pangkallan Kotta Baroe met XII Kotta Kampar (PadangscLe
Bovenlanden), zijn de noodige voorzieningen genomen bij
ordonnaneie van 14 Januari] 1879 (Indisch Staatsblad n°. 23),
voor zooveel betreft de ingezetenen, niet tot de eigenlijk
gezegde inheomsehe bevolking behoorende. Deze toch is,
onder de leiding en het toezigt der besturende ambtenaren ,
in het bezit harer eigen regtsbedeeling gelaten.
In den landraad ter hoofdplaats Palembang, die, volgens
de organisatie van 1878 (Indiseh Staatsblad n°. 14), uit
een Europeschen regtskundigen voorzitter en vier leden
der inlandsche of met deze gelijkgestelde bevolking moet
zijn zamengesteld, zijn als leden benoemd geworden: één
Arabier en drie inlanders. Daar echter twee dezerlaatsten
tevens het ambt van demang-politie uitoefenden, en dus
niet dan bij uitzondering konden zitting nemen, (iiet
getal van twee leien is voor eene wettige zitting genoeg*
zaam,) kon moeijelijk worden voldaan aan art. 11 2 Ie
alinea dier organisatie, volgens welke in zaken waarin
eigenlijk gezegde inlanders betrokken zijn steeds twee
leden van bun landaard als regters moeten fungeeren.
Bij Indisch Staatsblad 1878 i;°. 307 is nu die bepaling
buiten werking gesteld, aangezien het niet wonsclielijk
scheen bet Arabische lid, een aanzienlijk en verlicht m a n ,
door een inlander te vervangen.
Het reglement tot regeling van het regtswezen in de
residentie Lampongtcke
dittricten,
tot welks invoering
magtiging was verleend bij Koninklijk besluit van 2 2 H e i
1878 n ° . 2 1 , werd bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 64 en 65
afgekondigd, nadat eerst, ingevolge een na Ier zorgvuldig
•plaatsolijk onderzoek, eenige wijzigingen waren gebragt
in het oorspronkelijke ontwerp, dat besproken is geworden
in de Memorie van Toelichting op de Indische begrooting
van 1879 (blz. 9) 3 ). De wijzigingen bestaan hierin: dat
is afgezien van bet denkbeeld om aan de zoogenaamde
kleine proatius of vergaderingen van inlandsche hoofden
eenige regtsmagt toe te kennen; dat de competentie der
inlandsche regtbanken is uitgestrekt tot de inlanders die
niet tot de inheemsche bevolking behooren; en dat, eene
zesde inlandsche regtbank in de ommelanden der hoofdplaats is gevestigd, waarmede eenige verplaatsing, doch
geenc verhooging van uitgaven gepaard g i n g . Bjj Indisch
Staatsblad 1879 n J . 6(5 is geregeld eene belasting op de
civiele processen, terwijl de onregelmatige heffingen dot
regtsprekende inlandsche hoofden in regtszaken zijn afgeschaft.
») Bjj vergissing is .laar ter plaatse aan bovenvermeld Koninklijk
besluit het jaartal 1870 gegeven.
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Het reglement op liet regtswezen in de afdeeling Bocleleng op Bali (Indisch Staatsblad 18(i4 n°. 117) bepaalde
dat voor eene wettige zitting van den landniad de tegen"woordigbeid van vier leden werd vereischt. Aangezien dit
aantal leden meermalen zeer moeijelijk was bijeen te
krijgen, is het bij Indisch Staatsblad'1878 n°. 228 tot
twee teruggebrugt, waardoor het voorschrift in overeenstemming is met hetgeen voor andere buitenbezittingen
te dien opzigte is verordend.
W a t de overige gewesten builen Jaca betreft, is aan het
Opperbestuur zeer onlangs achtereenvolgens eene reeks
van ontwerp-verordeningen tot regeling van het rogtswezen, door het lid in den Raad van Nederlandsch Indie
mr. DSB KINDERUN zamengesteld, ter bekrachtiging aangeboden. Deze ontwerpen, waardoor bet omvangrijke werk,
waarmede de heer DBR KINDKKKN sedert December 186:5
(zie het verslag over dat jaar bis. 52) is belast geweest,
als nagenoeg voltooid kan wórden beschouwd, betreffen
de gewesten: Benkoelen, Billiton, Celebes, met de onder
hetzelfde regtsgebied van den raad van justitie te Makasser
te brengen residentien Amboina, Menado , Ternate en Timor,
en eindelijk de Westerafdeeling en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Het ontwerp betreflende Celebes is
omgewerkt naar aanleiding der bedenkingen, omtrent het
eerste concept in 1870 gerezen (zie bet verslag' van dat
jaar, bis. 60). In de eerste plaats heeft de Regering hier
te lande de ontwerp-verordeningen voor Benkoelen en
Billiton ter hand genomen.
In verband tot de aanstaande afschaffing der slavernij in
Tidore en Ternate (zie blz. 76) is bij ordonnancie van 18
Februarij 187!) (Indisch Staatsblad n°. 91) op die rijken
toepasselijk verklaard de op blz. 66 van het vorig verslag
vermelde verordening omtrent Batjan , waardoor de belemmering der vrijheid aldaar is gebragt onder de misdrijven
waarover do gouvernements-regtbanken in de residentie
Ternate oordeelen.
Voor de residentie Riouio en ondeyJworighedeu werd bij
ordonnancie van 23 April 1879 (Indisch Staatsblad n°. 153)
eene gelijksoortige regeling betreffende de uitoefening der
pohtieregtspraak g e m a a k t , als in 1876 voor de Westeren in 1878 voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
is tot stand gekomen (zie vorig verslag blz. 66).
Regtswezen in de vorste idanden tan Java e,ii Madura.
Een voorstel van de Indische Regering, om het regtswezen
onder de inlandsche bevolking in de afdeelingen Madura
en Sumahaj) op denzelfden voet te regelen als op Java ,
is hier te lande ontijdig gekeurd, met het oog op de
phase waarin de kwestie der bestendiging van het in die
landschappen aan de vorsten gelaten zelfbestuur verkeert.
Wetgeving voor vreemde oosterlingen. Aan het lid in
den Baad van Nederlandsch Indie mr. DER KINDEREN is
de herziening opgedragen van de ontworpen bepalingen
betreffende de toepassehjk-vcrklaring op de Chinezen van
de Europesche wetgeving, in zoover die niet reeds plaats
had bij de ordonnancie van 8 December 1855 (Indisch
Staats'olad n*. 79). Een rekest van Chinesche hoofden en
kooplieden te Soerabaija, om uit laatstgernelde ordonnancie
weg te nemen de toepasselijkheid der voorschriften omtrent
de legitieme portie, is aan gemelden hoofdambtenaar gerenvoijeerd.
Wetgeving voor inlanders. In het vorig verslag (blz. 67)
is reeds met een enkel woord melding gemaakt van het
toen pas ingekomen antwoord der Indische Regering op
de aanschrijving tot intrekking van art. 2 n°. 27 van
het politie-strafreglement voor inlanders. Bij dien brief
stelde de Gouverneur-Generaal al dadelijk het onderwerp
der overeenkomsten met van elders aangevoerde arbeiders ter
zijde, hetwelk hem beter voor afzonderlijke behandeling
geschikt voorkwam. Voorts verwierp de Landvoogd de
middelen, door den Minister ALTING M E E S aangegeven
(zie het verslag van 1877 blz. 69), o m , als equivalent
tegenover de intrekking van het bewuste voorschrift,
tegen eenige bepaald omschreven feiten te voorzien door
aanvulling van het inlandsch strafwetboek. De GouverneurGeneraal achtte zoodanige bepalingen onnoodig en onraadz a a m , omdat zij deels reeds opgesloten zouden liggen in
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de bestaande bepalingen tegen zamenspanning en o p l i g t i n g ,
deels geen verband zouden houden met de opzettelijke
dienstverbreking, waarover het politie-strafreglement handelt. Voorts werd met klem liet behoud van bet voorschrift
op de bekende gronden verdedigd, terwijl de GouverneurGeneraal niet naliet te doen uitkomen , dat de werklieden ,
waarmede men hier te doen heelt, niet van het beste
gehalte zijn, en dat hunne straffeloosheid bij willekeurige
contractsverbreking den stilsand of den ondergang der
ondernemingen zou kunnen te weeg brengen. Tegen het
behoud van art 2 n°. 27 kon dan ook, zijns inziens,
geen ernstig bezwaar zijn. Klagten van de zijde van den
inlander werden daartegen niet vernomen ; de toepassing was
betrekkelijk zeldzaam, en de kracht der bepaling was dan

ook hoofdzakelijk golegen in de praeventie die sij uitoefent.
Nogtans wilde de Gouverneur-Generaal, in afwijking van
het gevoelen der meerderheid van den Baad van ïndie , die
haar absoluut behoud voorstond, de bepaling niet in stand
houden voor dienstboden. Ook had hij geen overwegend bezwaar tegen toepasselij k-verklaring op inlanders van art. 1603
van het Burgerlijk Wetboek, zoo als was aangegeven door
den vice-president van den Raad van Indie, die in een afzonderlijk advies de geheele intrekking van art. 2 n°. 27
had aangeraden; en de Landvoogd zou zelfs, tertegemoetkoming zoo mogelijk aan het verlangen des Ministers en
der Tweede Kamer, bereid zijn des noodsde beregtingder
bedoelde overtreding bij den landraad over te brengen.
Het bestaande meeningsverschil tusschen den GouverneurGeneraal en den Raad van Indie eischte intusschen de
beslissing des Konings, die dan ook door den Landvoogd
werd ingeroepen.
Die beslissing is thans gevallen, en wel in den vorm van
een Koninklijk besluit (den Raad van State gehoord) van 12
Mei 1879 n°. 18. Dit besluit, ; n "ndie afgekondigd onder

dagteekening van 26 Jui.ij il. Indisch Staatsblad 1879

n°. 203), is van den volgenden inhoud
Art.. 1. »Uit artikel 2 van het politie-strafreglement voor
de inlanders in Nederlandsch indie, vastgesteld bij ordonnancie van 15 Junij 1872 (Indisch Staatsblad n°. 111),
vervalt de voorlaatste alinea, luidende:
» n°. 27 — die zich als dienstbode of werkman voor den
gewonen huurtijd of vooreen onbepaalden tijd bij de maand
verhuurt, en, zonder aannemelijke redenen, binnen den
gewonen huurtijd of gedurende de loopen.le maand, zonder
toestemming van den dienstbruiker, zijn dienst verlaat of
weigert te arbeiden, en zulks behoudens zijne burgerregtelijke verpligting en ten ware het feit misdrijf mogt

daarstellen;" —

» terwijl de aanhaling van n°. 27 in de slot alinea van
dit artikel wegvalt.'' —
Art. 2. »In het Wetboek van Strafregt voor inlanders
in Nederlandsch Indie, vastgesteld bij ordonnancie van 6
Mei 1872 (Indisch Staatsblad n ü . 85), wordt ingevoegd het
volgende artikel:
»art. 32S(?. Met dwangarbeid buiten den ketting van
ééne maand tot zes maanden wordt gestraft hij, die, met
het oogmerk zich ten koste van den meester of werkgever
wederregtelijk te bevoordeelen, zich geld of geldswaardige
voorwerpen heeft doen afgeven bij wege van voorschot voor
werkzaamheden, die hij in gebreke is gebleven te verrigten.''
De toelichting dezer beslissing, waardoor, naar men vertrouwen m a g , aan het reeds te lang bestaande geschil
omtrent art. 2 n°. 27 van het politie-strafreglement een
einde is gemaakt, is opgenomen in eene aan den Gouverneur-Generaal gerigte depêche van 17 Mei 1879 lit. A*
n°. 51/1094, hierachter afgedrukt als bijlage J.
Aangaande de verhouding tusschen ondernemers en van
elders aangevoerde werklieden werd omstreeks denzelfden
tijd eene ontwerp-regeling ontvangen, welke de GouverneurGeneraal door het Opperbestuur wenschte bekrachtigd te
zien. Daartegen zijn echter hier te lande gewigtige bezwaren gerezen. Vooreerst is het niet verkieselijk geacht
d a t , terwijl de ordonnancie slechts door de eigenaardige
toestanden ter Oostkust van Sumatra werd gemotiveerd en
alleen noodig was voor de aldaar uit landen buiten den
Indischen Archipel aangekomen immigranten, zij zamengesteld was met de bedoeling om daarvan eene algemeene,
voor geheel Nederlandsch Indie passende regeling te m a k e n ,
(alleen voor zooveel noodig, naar plaatselijke omstandig"

[S. 2.]

71

Koloniaal verslag van 1879. [Neder!. (Oost-) Indie.]
heden to wijzigen,) welke i*f^t;liii{^: ook de uit andere gedeel ten van Nederlandsch Indie afkomstige arbeiders treffen
zou. Ten andere kon de Regering hier te lande zich kwalijk
vereenigen met de strafbepalingen, daarin opgenomen tegen
onderscheidene, tekortkomingen van inlandsche werklieden en ir. hut algemeen tegen het niet naleven hunner
overeenkomst. Wat het laatste betreft, werd de Indische
Regering verwezen naar de beginselen, die tot verwerping
van art. 2 n°. 27 in bet politie-strafregleinent geleid hadden,
terwijl overigens werd opgemerkt, dat het niet op den weg
der Regering kou liggen door bijzondere strafhepalingen
de lamlliouw-ondernemers te beschermen tegen de gevolgen
van eigen «Uulen of tegen de ongerieven die de noodwendige keerzijde vormen van elke met behulp van vreemde
arbeiden gedreven industrie. Zoo noodig. moest bij ge-

| 3 . Burgerlijk regt, handdsregt M burgerlijke
regtsvor dering.

Eigeudoms-overdragt tan onroerende tait n ; regeling van
het hygotheckwezen. De bevoegdheid tot bet verlijden van
eigendoms- en bypotheek-aoten, welke volgens Indisch
Staatsblad 1834 n°. 27 aan commissarissen ui r de i aden van
justitie of aan de hoof len van gewestelijk bestuur ia t^e^e"
kend , werd tot dusver bij uitzondering nog aan een viertal
adsistent-rosidenten gelaten. Ten opzigiederafdeelingGrissee
(Soerabaija) is daaraan een einde gemaakt bij tird'onnancie
van 8 November 1878 (Indisch Staatsblad n'.° 293). Voor
Atjeh en onderhoorighedeii zijn deze fanetien bij ordonnancie
van 13 Junij 1878 (Indisch Staatsblad n°. 17Ó) opgedragen
aan den gouverneur, bijgestaan door den secretaris.
westelijke varordening; tegen landlooperij, nutventoiing,
De bezwaren , zoowel van de zijde der betrokken autoen dergelijke feiten worden gewaakt.
riteiten als van de zijde van belanghebbendenc ingebragt
Re;(sp''rsür,iilij/ih('id van vereenigingen. Nnahilooze ven- tegen de invoering van de nieuwe bepalingen ) omtrent
nootschappen. Na dein 't vorig verslag vernielde,
verkregen de eigendoms-overdragt en de hypothecaire inschrijvingen
in de laatste zeven maanden van 1878 nog1 10 nieuw op- (zie vorig verslag blz. 08), vastgesteld bij Koninklijk begerigte of reeds bestaande (maar nog niet erkende) ver- sluit van 17 April 1877 n°. 20', hebben den (louveri:eureenigingen regtspersoonlijkheid. Deze waren allen voor Qeneraal aanleiding gegeven tot het voorstel om daaraan
onbepaalden tijd aangegaan '). In 1879 (tot 1 Junij) werd vooralsnog geene uitvoering te geven. Dit voorstel is hier
gelijke beschikking
genomen ten aanzien van 5 zoodanige te lande nog in behandeling.
vereenigingen ! ). Ken dezer laatste, namelijk de vereeniging
Gemengde huwelijken. Aan het vereisehte van ar:. l."j
der Tagalacbe suikerfabriekanten , is eerst als regtspersoon der Overgangsbepalingen , dat namelijk inlanders. om met
erkend geworden nadat uit de statuten was weggelaten
Europeanen in den echt te kunnen treilen, zich vooraf
de bepaling dat ^ij zich onder anderen ten taak stelde hebbeu te onderwerpen aan do gcheele Europescbe wethet doen van » voorstellen " aan de Regering , iets waartoe geving betreffende liet burgerlijk en hnndelaregt, voldeden
toch alleen gestelde magten of wettige regerings-organen in bet afgeloopen jaar, voor zooveel ia opgegeven (van
het ïvgt hebben.
één ressort on'Jireken de opgaven), Ml personen, tegen 60
Bewilliging op acten van oprigting van naamlooze ven- in 1877, zoo als het volgende staatje nader aanwijst.
nootschappen werd in 1878 verleend in 12 gevallen ; 33 daarvan werden reeds in 't vorig verslag opgeteekend ).
Voorts werden voor 3 vennootschappen (waaronder 1
huwden n u t Europeanen het
die reeds in 't vorig verslag
is genoemd) wijzigingen in de
navolgend aantal:
statuten goedgekeurd 4).
In liet ressort
In het begin van 1879 werd nog van 2 vennootschappen
de acte van oprigting goedgekeurd •).
van den
inlandsche
Christenen
•) Die vereenigingen waren: liet „Kwitangsehe begrafenisfonds"
te Batavia; „Bntavia's hulpfonds", ter voorziening in de eerste behoeften van noodlijdenden of bchoeftigen door brand of andere» onheilcn , te Batavia; en de „ .Spaarbank" te Samarang (Indisch Staatsblnd 1878, nos. 203, 232 en 295). De 7 anderen waren gewone
sociëteiten (te Garoet, Bojjnlnli, Loeiuadjang, Ngawi, Kotta Kadja,
Rionw en Menado). Bovendien werden ia 1878 van een 6tal reeds

vroeger erkende rereenigingen nieawe of gewijzigde statuten goedgekeurd. (Indiscli Staatsblad 1878, nos. 120, 139,143, "227, 283 en 294.)

J
) Drie sociëteiten (te Poerwakarta, Tjilntjap en Pontianak), en voorts
(zie Indisch Staatsblad 1879 nos. 2 en 162) de „Padangsche Spaara n k " en de „Veteeniging van Tagalsehcsuikerlabriekanten" te
Tagal, ten doel hebbende om in geineen overleg de belangen der
suikerindustrie te bevorderen.
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) Met verniehling van de dagteekening van het betrekkelijk regeringsbesluit en — tussehen ( ) — van den datum der Javasehe
Courant waarin de statuten zijn opgenomen, vindt men de 9 overige
nieuwe vennootschappen hieronder aangeduid naar tijdsorde van het
besluit van bewilliging:
Brand-assurantiemaatschappijeu „Veritas" en „de Noordhoek",
beide te Soerabaija, 22 Mei en 12 Jumj 1878 (21 Junjj en9Jiil(j);
„ Maatschappij (te Soerabaija) ter exploitatie van het land Kalimanis
in Kediri", 29 Junij 1878 (80 Juli));
„ Samarangsch stoonibootveer", 4 Juljj 1878 (6 Augustus);
„Gogoniti" te Samarang, voor de ontginning van woeste gronden,
22 Augustus 1878 (11 October);
„Stoomvaartrccderjj Voorwaarts", gevestigd te Batavia, 3 September 1878 (1 October);
„Gemeentelijke ijsfabriek van Pasoeroean", 29 September 1878
(24 Januarjj 1879);
„Vereeniging Soerabaijasch Handelsblad", 17 December 1878 (14
Januarjj 1879); en
„ Bataviasche IJsmaatschappjj", 24 December 1878 (31 December).

andere inlanders

raad van justitie te

Ternate

3

§ 4. Strafregt en strafvordering.
Over de aanvulling van het Wetboek van Strafregt voor
inlanders met een nieuw art. 328rt is reeds gehandeld in
§ 2 onder » Wetgeving voor inlanders".
Revisie. Dat het advies van het Hooggeregtshof over de
werking van het stelsel der facultatieve revisie (blz. 69
van het vorig verslag) aan de Indische Regering is ingediend, is reeds vermeld op blz. 68.

*) Deze beschikkingen , dd. 19 Jaiiuarü, 25 Augustus en 12 October
1878, lietroffen de „ Maatschappij tot exploitatie van het land Limburg"
(Pasoeroean), gevestigd te Soerabajja; de „IJsmaatschappiJ Bandjormasin" te Bandjermasin; en de „ Nederlandsch Indische Eseomptomaatscliappjj" te Batavia (Javasehe Courant van 26 Maart, 25 October
en 1 November 1878).

Strafvordering. De achterstand bij den raad van justitie
te Samarang, welke laatstelijk geleid heeft tot de aanstellino- van een buitengewoon lid en van een buitengewonen0 substituut-griffier (zie boven blz. 68), was hoofdza-

*) Nameljjk van de vennootschap „Stoonibootveer Soerabaija" te
Soerabaija, en van de „Brandwaarborgmaatscliappü Securitas" te
Batavia (Indische besluiten dd. 18 Februarü en 24 Maart 1879;
Javasehe Courant van 4 April en 28 Maart).

o) Eigenlijk geldt het niet de invoering van nieuwe bepalingen,
maar grootendeels het in werking brengen der tot nu toe onuitgevoerd
gelaten voorschriften welke de nieuwe wetgeving (van 1848) op dit
punt inhield.
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keiijk veroorzaakt door vertraging in de instructie van
strafzaken , zoodat tijdelijk een tweede IBfltBI' OWWIlllMfll
móést worden in dienst gesteld. Ten einde daartoe al^emeene bevoegdlieid te schenken , werd art. 43 van het
Reglement o]) de strafvordering bij'Koninklijk besluit van
1 October 1878 n°. 27 (Indisch Staatsblad n°. 333) aangevuld met eene alinea, luidende: » De voorzitter van den
raad van justitie zal daarenboven tijdelijk een tweeden
regter-commissaris kunnen benoemen , indien het belang
van den dienst zulks dringend vordert."
Politie-strafre/jlemeuten.
Van de intrekking van art. 2
n°. 27 van het poUtifl-stmfreglemant voor inlanders is
reeds melding gemaakt. Zoowel dit reglement (art. 2 n". 17)
als het politie-strafregleinent voor Europeanen (art. 4 n°.
17) zijn uitgebreid met eene strafbedreiging tegen het te
koop stellen of verkoopen van vleesch van vee of paarden , d'e wegens ziekte geslagt of op natuurlijke wijze
gestorven zijn (ordunnancie van 26 Februari] 1879 , Indisch
Staatsblad n°. 105). Aan verbodsbepalingen van dien aard
ontbrak het tot dusver wel niet geheel, daar de meeste

[Nederl. (Oost-) Indie.]

regelingen betreffende de pachten der rund-, buffel- of
varkensslagt soortgelijke voorzieningen bevatten , ' maar
behalve dat deze voorzieningen niet in alle gewesten golden , betroffen zij bovendien alleen het vee , hetzij runderen
of buffels, hetzij alleen varkens, tot welke de pacht betrekking had.
Gratie ai remissie van strafen.
Werd in 1877 op 1362
verzoeken om gratie door den Gouverneur-Generaal beschikt, waarvan er 877 (of ruim (>4 percent) geheel of
ten deele werden ingewilligd, in het afgeloopen jaar werden 1094 dergelijke verzoeken afgodaan , waarvan 749 (of
ruim 68 percent) in gunstigen zin. Bovendien kregen nog
geheelen of gedeeltelijken afslag van strat een aantal
dwangarbeiders (in 1877 241 en in 1878 236), die zich
door goed gedrag als anderszins hadden onderscheiden
tijdens hunne toevoeging aan troepen te velde.
Tot welke categorien van gestraften de eerstbedoelde
gevallen van ^ratiebetoon betrekking hadden , blijkt uït
de volgende t a b e l :
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n) Allen militairen, veroordeeld
wegens insubordinatie.
b) Hieronder 3 militairen, veroordeeld wegens insubordinatie.
Tegen de 31 nict-inlanders was
de doodstraf uitgesproken: ten
aanzien van 11 wegens diefstal
onder verzwarende om»tandigheden of inedcpligtigheid daaraan,
van 2 wegens doodslag, van 12
wegens moord of medepligtigheid
daaraan, en van 5 wegens moedwillige brandstichting.
c) Allen militairen, waarvan
13 veroordeeld wegens insubordinatie en 1 ter zake van moord.
</) Veroordeeld wegens moord.
e) Hieronder 0 militairen, waarvan 3 veroordeeld wegens moord
en 3 wegens insubordinatie. Van
de 68 overige inlundsehe ter dood
veroordeelden (onder wie G vrouwen) waren schuldig bevonden:
59 aan moord of inedepligtigheid
daaraan, 6 aan diefstal onder verzwarende omstandigheden, laan
doodslag, 1 n a vergiftiging, en
1 aan roof op den openbaren weg
in vereeniging met anderen (in
gewapende bende) gepleegd.
f) Schepelingen der marine.
il) Hieronder 2 militairen.
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'0 Hieronder 1 militair.

2

2

554

749

O Hiervan veroordeeld (door
regtbanken van inlandsche hoofdeu in de buitenbezittingen) 2
wegens diefstal onder verzwarende
omstandigheden en 1 wegens knevelaru.
t) Allen leden der schutterij.
0 Schepeling der marine.

Even als in 1877 waren
de doodstraf bekwamen,
onder de inlanders, die
noemd jaar 3 en in 1878
ter dood veroordeelden (1

de Europeanen, die gratie van
weder allen militairen, terwijl
lijfsgénade kregen , zich in ge6 militairen bevonden. Aan 74
Europeesch militair, 1 Chinees

en 72 inlanders, ouder welke laatsten 5 militairen,) werd
in 1877 gratie geweigerd; in 1878 aan 45 (allen inlanders
en onder hen 1 militair).
Ter gelegenheid van 's Koning* verjaardag in 1878 bekwamen 468 veroordeelden (70 Europeanen en 398 inlan-
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ders en vreemde oosterlingen) geheide of gedeeltelijke kwijt*
scheiding van •**•*•'• I' 1 1^77 beliep hun aantal 454 (72

ophield toen aan de veroordeelden op dat eiland krachtiger
voeding werd verstrekt, lntussehen deden zich onder do

Europeanen en 882 inlanders en met dezen geiykgestel*
den) '). Aan *n' V!1" veroordeelden viel ook in Januarjjjl.

veroordeelden gedurende het geheels jaar vide koortage*

eene dergelijke g u n s t ten deel hij gelegenheid van de
viering van 's Konings huwelijk.
§ 5.

Ut'iaïnjmiswezen.

(jexaixjenisseii nn kclthiijMoartirren.
Gedurende 1878
waren op .lava 9 gevangenissen in aanbouw en 1 in de
buitenbezittingen. Van deze 10 kwam er in den loop van
het jaar 1 gereed (te Mangoenredja In de Preanger regent*
schappen). Enkele andere landsgevangenissen werden vernieuwd of uitgebreid. Het getal distriots-gevangenissen
•werd met enkelen vermeerderd en sommige der bestaande
werden vernieuwd of hersteld. Op kosten van den panem*
bahan van Sumanap (Ma du ra) werd het gewezen fort
aldaar, dat tot gevangenis dient, voor die nieuwe bestem*
ming verbouwd. Aan het voornemen om bij de gevangenis
te Djokjokarta, even als reeds ten aanzien van eenige
gevangenissen in .Soerakarta is geschied, de kosten van
het bewakings-personeel voor 's lands rekening te nemen , is
in Januarij 1879 (Indisch Staatsblad n*. 47) gevolg gegeven.
De veranderingen , welke de sterkte der gevangenen in
1878 onderging, kunnen niet worden vermeld, aangezien
nog niet zijn ontvangen de gewestelijke opgaven die thans
(zie vorig verslag blz. 71 noot 1) naar een nieuw model
zijn in te rigten ter verkrijging eener meer naauwkeurige
statistiek dan tot dusverre geleverd werd. Voor'shands
kan alleen worden aangeteekend dat door den directeur
van justitie in het afgeloopen jaar aan 6121 veroordeeldeu
strafplaatsen werden aangewezen (in 1877 aan 6152).
Even als in vorige jaren was de gezondheidstoestand over 't
algemeen bevredigend in de gevangenissen ; ongunstig daar*
entegen in de zoogenaamde kettingkwartieren (onder de
dwangarbeiders ilie elders dan ter plaatse der veroordeeling
hunne straf ondergaan). Te Batavia was , voornamelijk ten
gevolge der evacuatien uit Atjeh , het getal zieke dwang*
arbeiders zeer aanzienlijk. Bij het .stadsverband moesten
t e hunnen behoeve tijdelijke loodsen worden g e b o u w d ,
terwijl, wegens het gemis aan genoegzame ruimte in het
berri-berri gesticht te Buitenzorg, m a g t i g i n g werd ver*
leend om eerst 60 en later 120 aan die ziekte lijdende
dwangarbeiders tijdelijk onder de noodige bewaking in
liet particulier ziekengesticht te Kampong Makasser te
doen verplegen. In den aanvang van 1879 klom het ziekte*
cijfer zoodanig, d a t , niettegenstaande een aantal herstellende veroordeelden van Batavia naar elders werden geëvacueerd , meer dan honderd van Atjeh ziek terug gekomenen ,
wegens plaatsgebrek in de burgerlijke ziekeninrigtingen,
tijdelijk in het militair hospitaal te Weltevreden ter verpleging moesten worden opgenomen. In den loop van 1878
stierven te Batavia 1555 dwangarbeiders -). Te Samarang
werd gemiddeld ruim 42 percent der aanwezige veroordeelden in het stadsverband verpleegd, terwijl de sterfte
bedroeg omstreeks 23 percent. Dit hooge ziekte* en sterfte*
cijfer wordt toegeschreven aan de ongunstige ligging van
het kettingkwartier en den ongezonden arbeid der veroordeelden bij ontgravingen en grondverzet. Te Soerabaija
stierven in het afgeloopen jaar 111 en te P a d a n g 160
veroordeelden tot dwangarbeid. De ter laatstgenoemde plaats
van Atjeh teruggekeerde zieke dwangarbeiders werden,
op advies van de geneeskundige autoriteit, naar een koel
klimaat in de Padangsche ommelanden gezonden , welke
maatregel zeer goede resultaten opleverde. In het kettingkwartier te Onrust heerschte, zoo als reeds op blz. 63 is
vermeld, in de eerste maanden van het afgeloopen jaar
eene berri-berri epidemie , die vele slagtotlers maakte , doch

•) Uit de ontvangen Indische opgaven is niet met zekerheid op
te maken of deze gegraticerden al dan niet. dan wel voor een gedeelte (voor zoover a) gratie of remissie hadden fttrmfi), in de
voorafgegane tabel begrepen zijn. Daaromtrent zal eerst in het volgende
verslag opheldering zjjn te geven.
J
) Onder dit e(jfer zijn begrepen 529 van Atjeh geëvaeueerden,
die niet van Batavia derwaarts waren gezonden, maar wegens ziekte
tydelyk te Batavia moesten verblijven totdat zn genoegzaam hersteld zonden z[jn om naar hunne vroegere strafplaatsen terug te gaan.
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vallen voor. Onder de in Atjeh te werk gestelde dwang.
arbeiders, bij het eind van 1878 ten getale van 3275,
Stierven er in den loop van het jaar 8 6 1 , tegen I*»i7 in
1876 en 733 in 1877, in welke jaren er (op 31 December)
achtereenvolgens 3258 en 3144 dergelijke veroordeelden m
Atjeh waren.
Op de aannemers der levering van voeding aan de gevangenen en veroordeelden moet voortdurend een scherp
toezigt worden gehouden. Beboetingen waren niet zeld*

zaam. De herhaalde tekortkomingen van den aannemer
der voeding te Banjoemas luidden ten gevolge, dat door

de Indische Regering magtiging werd verkend de ontbinding van het met hem gesloten contract in regten te
vorderen. Het door den directeur van justitie ingestelde
onderzoek naar de wijze waarop bij de verschillende gevangenisten in de voeding der gegijzelden wordt voorzien ,
en hoe met het daarvoor betaalde geld gehandeld wordt
(zie vorig verslag blz. 72), heeft aan het licht gebragt,
dat in een aantal gewesten in meerdere of mindere mate
van de bestaande voorschriften werd afgeweken. In stede
dat de aan den gevangenbewaarder afgedragen gelden
door dezen in 's lands kas werden gestort, om daaruit van
gouvernementswege de bij Indisch Staatsblad 1875 n°. 127
bepaalde voeding te verstrekken , werd bij sommige gevangenissen door den cipier of een der gevangenisbeambten
in de voeding voorzien, of werden bij anderen de voe lings*
gelden aan de gegijzelden uitbetaald, die zelf daarvoor in
hun onderhoud voorzagen. Kene zorgvuldige naleving der
bepalingen is door genoemden directeur den gewestelijken
bestuurders aanbevolen.
Omtrent den arbeid der veroordeelden in en buiten de
gevangenissen is het volgende aan te teekenen.
De met tuchthuis en kruiwagen gestraften in de centrale gevangenis voor Europeanen te Samarang werden
weder meest met schoenmakerswerk bezig gehouden. (In
het afgeloopen jaar werden 2476 paar schoenen en 8767
paar muilen door hen aangemaakt.) De in dezelfde gevangenis aanwezige veroordeelden tot gevangenisstraf, die
in 1877 mede met het maken van schoeisel werden onledig
gehouden, verrigtten in 1878 geene bepaalde soort van
arbeid, daar zij in December 1877 van eerstgenoemd werk
ontheven werden toen het bleek dat zij die bezigheid niet
langer wenschten , terwijl de bepalingen van het reglement
van orde en tucht (Indisch Staatsblad 1871 n°. 78) niet
toelieten hen te dwingen tot een w e r k , dat ook aan de
veroordeelden tot tuchthuis- of kruiwagenstraf is opgelegd
en als de zwaarste arbeid wordt aangemerkt. De Indische
Regering heeft thans bepaald d a t , bij wijze van proef
voor den tijd van één j a a r , de met gevangenis gestraften
zullen worden bezig gehouden met het maken van kleederen en met bind*, schrijf- en teekeuwerk. Tevens is de
directeur van justitie uitgenoodigd om de definitieve regeling van den arbeid der gevangenen , bedoeld bij art. 11
van het Strafwetboek voor Europeanen, ter hand te nemen
en daarbij , wat betreft de vraag of al dan niet loon aan
de veroordeelden voor hunnen arbeid zal worden toege*
k e n d , te rade te gaan met de hier te lande ter zake opgedane ondervinding.
Even als in de laatste jaren werden de gezonde en
krachtige veroordeelden tot dwangarbeid voor het meeren*
deel in Atjeh te werk gesteld. Het aantal der bij de vestingwerken te Tjilatjap (Banjoemas) gebezigde dwangar*
beiders onderging, in verband met de naderende voltooijing
dier werken, in den loop van 1878 reeds eene aanmerkelijke
vermindering, en in Maart jl. is bepaald dat de ih.ar nog
te werk gelaten dwangarbeiders geleidelijk allen naar
elders zullen worden gezonden, zoodat te Tjilatjap geen
gestraften meer zullen gebezigd worden. Een 200tal der
bedoelde veroordeelden zijn reeds in 1878 overgegaan naar
de in uitvoering zijnde militaire werken in de Wester*
afdeeling van Borneo. In Tapanoli (Sumatra's Westkust)
waren dwangarbeiders behulpzaam bij het traceeren van
een weg van Siboga naar Silindong, terwijl op het eiland
Bengkalis (Oostkust van Sumatra) mede met behulp van
dwangarbeiders begonnen werd met het maken van een
w e g van de hoofdplaats Bengkalis naar Blakang-Bandan.
Bij eene circulaire van 19 Augustus 1878 rigtte de
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directeur van justitie eene uitnoodiging aan de hoofden

van ggweatelfflc bestuur om het schoonhouden vaninland*
sche schoolgebouwen en «Ier ilaarbij behoorende erven,

waartoe op sommige plaatsen beerèndienstpligtigen, op
andere dwangarbeiders , elders weder politioneel gestraften
werden gebezigd , voortaan steeds door laatstgenoemden
te doen verrigten.
Overigens kun , wat den arbeid der inlandtohe veroordeelden betreft, worden verwezen naar hetgeen te dien
aanzien in vorige vershigen is opj-eteekend.
Üit laatste geldt mede de orde en tucht. Vrij algemeen
is weder de klagt der besturende ambtenaren over het
slechte; gehalte en de ongeschiktheid van het Opzigt houdend inlandsch ])ersoneel, inzonderheid der mandoors, die
de veroordeelden bij den arbeid buiten de gevangenis
moeten bewaken en controleeren. Gelijk in vorige jaren ,
waren ontvlugtingen van de werken, waarbij de veroordeelden zijn ten arbeid gesteld, weder vrij talrijk , doch
gelokte het in de meeste gevallen de ontsnapten weder
op te vatten.
Van eene vereenvoudiging, in liet beheer en toezigt
over de in Atjeh te werk gestelde dwangarbeiders geb r a g t , is reeds melding gemaakt op blz. 53.
Stelsel van dwangarbeid. Aangezien de toepassing van
het in beginsel aangenomen nieuwe stelsel van dwang*
arbeid voortdurend op allerlei bezwaren is afgestuit (verg. blz.
72 van het vorig verslag en blz. 15 der Memorie van Beantwoording betreflende de Indische begrooting van 1879),
is aan de Indische Regering de vraag gesteld, of de gewenschte organisatie , waarmede in elk geval groote kosten
zouden verbonden zijn , niet op beperkter schaal ware in
te voeren , zoo het al niet raadzaam werd geoordeeld op
het beraamde stelsel in zijn geheel t e r u g te komen.
§ 6.

Militair reijt en militaire

regtspraah.
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behoorde bet dan ook tot een eskader dat wel in dit geval verkeerde. Nadat de Indische Regering met dit advies
bekend was geworden , heeft zij aan den advokuat-liscaal
doen weten dat zij aan de in 1870 genomen beslissing
wenschte vast te houden.
"Wat de militaire regtseollegien en de uitvoering hunner
vonnissen betreft , valt ditmaal weinig aan te teekenen.
De tijdelijke toevoeging van een substituut aan den
auditeur-militair te Willem I (zie vorig verslag blz. 72)
kon in 1878 een einde nemen.
De zetel van den krijgsraad in de Westerafdeeling van
Borneo is van Singkawang naar de hoofd plaats 1'ontianak
overgebragt, terwijl de luitenant-adjudant van het garnizoens-bataillon aldaar bij dien krijgsraad als auditeurmilitair zal fungeeren (Indisch Staatsblad 1879 n°. 101).
Huropesche of met dezen gelijkgestelde militairen, veroordeeld tot tuchthuis- of kruiwagenstraf, die hunne straf
hier te lande moeten ondergaan , worden niet meer (zoo
als bij Indisch Staatsblad 1873 n*. 99 bepaald waa) slechts
drie malen per j a a r , maar telkens zoodra zich eene gelegenheid voordoet, herwaarts overgevoerd (Indisch Staatsblad 1878 n". 181).
§ 7.

Geiocstelijke en plaatselijke

verordeningen.

Door een aantal hoofden van gewestelijk bestuur werd
weder gebruik gemaakt van hunne bevoegdheid om ten
aanzien van zoodanige onderwerpen van politiezorg , waar*
omtrent niet (of niet meer) door den algemeenen wetgever
voorzien w a s , de noodige gewestelijke of plaatselijke keuren vast te stellen , die, na goedkeuring door den directeur
van justitie, werden uitgevaardigd door plaatsing in de
Javasche Courant. Onder deze keuren of verordeningen
waren er ook die strekten tot uitvoering van regeringsvoorsebriften , onder anderen ter bepaling van de grenzen
voor wijken van vreemde oosterlingen (verg. bet verslag
van 1872 blz. 48), of tot aanwijzing van de buurten
waar bet niet geoorloofd is nieuw op te rigten woningen
of gebouwen te voorzien van daken uit atap of andere
ligt ontvlambare materialen zamengesteld (verg. bet verslag van 1876 blz. 74). Andere regelden bet politietoezigt op het houden en gebruiken van paarden, rij- of
voertuigen, bet bouwen en sloopen ' ) , den dienst der
brandweer , liet gebruik van begraafplaatsen enz.
Voor afzonderlijke vermelding komen verder in aanmerking de volgende politiekeuren : tot bevordering van orde ,
veiligheid en zindelijkheid in de residentie ï i m o r , op de
hoofdplaats Tandjong Pandan (Billiton), en op de afdeelingshoofdplaatsen der residentie Lampongsche districten (Javasclie Courant van 23 Augustus 1878, 11 Maart en 16
Mei 1879) 2 ); — op de gardoediensten te Telok Betong (Lampongsehe districten) 3 ) , Ternate en Benkoelen (29 October
1878 , 18 Maart en 16 Mei 1879) *); — houdende verpligting
voor inlanders en met hen gelijkgestelden op do hoofdplaats en districtshoofdplaatsen van Billiton en te Benkoelen
om licht bij zich te dragon wanneer zij zich na zonson'lergang op den openbaren weg begeven 5) (11 Maart en
13 Mei 1879); — houdende verbod aan inlanders en met
dezen gelijkgestelden binnen het door ons bezette gebied
van Groot-Atjeh om wapenen te dragen wanneer zij zich
in het openbaar vertoonen 6) (3 Junij 1879); —betreffende

In het laatst van 1878 is in de beide Kamers der StatenGeneraal ter sprake gekomen een advies van den advokaatfiscaal in Indie, waarbij, volgens een Indisch dagblad,
de stelling zou zijn verdedigd, dat militaire delicten , begnan aan boord van oorlogscbepen, in de wateren van
Atjeh gestationeerd, niet moesten beschouwd worden als
te zijn gepleegd in tijd van oorlog. Dienaangaande kan
t h a n s het navolgende worden medegedeeld.
Reeds in 1N70 is door de Indische autoriteiten van gedachten gewisseld over de v r a a g , in hoeverre voor Nederlandscb Indie in bet algemeen , dan wel voor onze strijd*
kraebten in Atjeh in 't bijzonder, de oorlogstoestand moest
geacht worden aanwezig te zijn. De Indische Regering
beeft zich toen vereenigd met het advies van den directeur
van justitie (dd. 13 September 1876), hoofdzakelijk hierop
nederkomende: d a t , aangezien de strijd tegen Atjeh van
localen aard w a s , niet geheel Nederlandsch Indie gezegd
kon worden in- staat van oorlog te verkeeren , maar alleen
de tot de expeditionaire land- of zeemagt behoorende troepen moesten beschouwd worden op voet van oorlog te
zijn ; — dat derhalve, voor zooveel de marine betrof, een
matroos, behoorende tot de bemanning van een der schepen die deel uitmaakten van de maritieme middelen in de
wateren van Atjeh, wanneer hij deserteerde, strafbaar
was wegens desertie » in tijd van oorlog " ; doch dat deze
qualificatie niet kon te pas komen in geval een matroos
i) Voor Makasser werd de betrekkelijke politieverordening eerst
van een elders gestationeerd oorlogschip deserteerde. Toen
afgekondigd, nadat de bestaande bepalingen, als uitgegaan van den
een jaar later een matroos zich schuldig maakte aan feialgemeenen wetgever, by ordonnancie waren ingetrokken (Indisch
telijke insubordinatie aan boord van een schip ter reede
.Staatsblad 1879 n«. 54).
van E d i , won de fiscaal bij den zeekrijgsraad , met het
2
) Eene dergelijke keur voor de hoofdplaats Benkoelen had alleen
oog op de omstandigheid dat genoemd landschap zich aan
betrekking tot orde m zindeiykheid (Javasche Courant dd°. 13 Mei
het Nederlandsch gezag onderworpen h a d , het gevoelen
1870).
van den advokaat-fiscaal in over de v r a a g , of in easu het
3
) Omtrent de gardoediensten op de afdeelingshooidplaatsen der
misdrijf geacht moest worden in tijd van oorlog gepleegd
Lampongsche districten zjjn bepalingen opgenomen in de bovenvert e zijn. De advokaat-fiscaal gaf als zijn gevoelen te kennen
melde verordening tot bevordering van orde, veiligheid enz.
dat er van een staat van oorlog geen sprake kon zijn waar
*) Deze en de volgende dagteekeningen zyn die van het nummer
strijd werd gevoerd tegen een inlandsch rijk , d a t , al mogt
der Javasche Courant waarin de verordeningen zyn opgenomen.
het zijn grondgebied kunnen verdedigen , evenwel niet bij
-) Voor de afdeelingshooidplaatsen der Lampongsche districten is
m a g t e was om den oorlog naar buiten te verplaatsen en
deze verpligting opgenomen in het reglement bedoeld in noot 3
onze bezittingen in Indie in gevaar te b r e n g e n , veel minhierboven. Ook het algemeen politiereglement voor de hoofdplaats
van het gewest (Javasche Courant van 1 Fcbruarü 1878) behelst
der om iets, wat ook, tegen Nederland te ondernemen.
zoodanig verbod.
Ook kon , zijns inziens, niet gezegd worden dat bedoelde
insubordinatie » voor den vijand " was gepleegd , omdat
«) Een dergelijk verbod is ook in de politieverordeningen van
sommige andere gewesten opgenomen, o. a. in die betredende de
het schip zich in casu niet voor den vijand bevond, al
Lampongsche districten en Billiton hierboven bedoeld.
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de registratie van- en de controle op de inhmdsche be-

dienden te Kotta Badje en Olehleh (4 Oetober 1878); —
omtrent de broodbakkerijen in de residentie Benkoelen
(19 Mei 1879); — Ijetrekkelijk bet verkoopen of te koop
stellen in bet gouvernement van Celebes van morphinecu andere opiumbereidingen, niet afkomstig van erkende
artsen ij mongkundigen (25 Februarij 1879); — omtrent den
overgang onder inlanders van buffels , runderen en paarden
bij onderbandschen verkoop, ruil of schenking in de residentie Tagal (26 Julij 1878); — regelende het beheer en de
exploitatie (voornamelijk ten dienste der scheepvaart) van
de gouvernementsbronnen en waterleidingen op het eiland
Noessn Karnbangan bij Tjihitjap (3 September 1878); —
tot handhaving van de goede orde op de stationsterreinen
en toegangen van den staatsspoorweg te Soerabaija (22
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Oetober 1878); — betreffende het gebruik van- on bet
verkeer op dé wegen te Maknsser (29 Oetober 1878) j —
omtrent het begieten n n de wegen op de afdeelingshoofdplaatsen der residentie Samurang (5 November 1N7H);
tot regeling van het onderhoud der zoogenaamde buurten binnenwegen in de wijken voor vreemde oosterlingen
te Malang (3 December 1878); — en eindelijk op het
houden en slagten van varkens en het slngten' ran runderen , buffels en paarden te Makusser (25 Junij 1878).
§ 8. Ji ijzoude re reyten.
liegt tan, verblijf. Uit het volgende overzigt blijkt aan
hoeveel Nederlanders en vreemdelingen (zoo wcstersche
als oostersche) in de laatste vijf jaren regt tot inwoning
in Nederlandsen Indie is verleend.

I.

DOOR DEN GOUVERNEUR-GENERAAL,

a)

AANTAL VERGUNNINGEN TOT INWONING IN NEDERLANDSCII _
INDIE VERLEEND :

II.

DOOR DE HOOGSTE GEWESTELIJKE GE/AGIIEIIISEHS IN DE
BlITENHEZITTINGEN. a)

1871.

1876.

187

187

1878.

LANDAARD DER PERSONEN.

II.
Nederlanders

86

21

109

126

1

2

1

8

6

10

14

24

19

9

7

4

6
1

.

.

3

Franschen

.

4

Duitschers .
Engelschen.
Zwitsers.

.

1

Denen.

.

.

9

Zweden .

.

Nooren

.

.

II.

118

97

91
Belgen

II.

II.

50

II.
64

31

176

95

Armenianen.
Perzen

.

.

Totaal Europeanen en met dezen gelijkgestelden

Chinezen.

118

1823

42

37

35

128

160

213

130

258

2532

2064
17

241

155

12

99

859 1528

2924

741 2079

2209

17

34

2717

22

472
494

63

23

11

638 2442

995

3201

345

28

38

2206

328

157
35

2065

103
2847

12

145

167

Andere vreemde oosterlingen.

Totaal vreemde oosterlingen b)

620

094 1912

835 1370

2G58
Arabieren

31

63

784 2678 1080

3226

3758

„ «) De vergunningen, onder I bedoeld, zijn die, aangevraagd op Java en Madura; onder II worden bedoeld die, welkc In d * J * " j bezittingen werden aangevraagd. Aan de opgaven onder II ontbreken over bet jaar 18,4 die van Sumatras Oostkust en Men.uio, en
over het jaar 1876 die van Sumatra's Oostkust alleen.
*) B(j deze cyfers is in het oog te houden dat vele vreemde oosterlingen zich niet in het jaar hunner aankomst, maar eerst veel
later ter inwoning aanmelden.
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Het aantal

vergunningen

tot reizen in Nederlandsch

Indie (aan niet aldaar gevestigde Buropeenen of met dezen
gelijkgestelden

verleend) bedroeg in de laatste vijf jaren

achtereen volgene 1W, 17, 14, 13 en 1(>.
.Mei toepassing van art. 45 van liet Regeringereglement
moesten uit Nederlandsen Indie verwijderd worden : een
Chinees uit Tapanoli wegens rustverstoring (verg. blz. 12
noot 2 ) ; — een Arabier uit Sumatra's Westkust, en een
Chinees uit Bern b a n g , heiden wegens v -stiging zonder opvolging der bepalingen op de toelating en het verblijf in
Nederlandsch Indie; waaraan m e n , vooral ten aanzien van
vreemde oosterlingen ; streng de hand wil houden.
Ook werd een Buropeaan, die zieh /.mi Ier vergunning
had nedergezet in het rijk van Lingga-Biouw, en zich
daar aan kwade praktijken schuldig maakte, overeenkomstig de bepalingen van Indisch Staatsblad 1872 n°. 38
uit dat rijk verwij lerd.
Krachtens art. 47 van het Regeringsregleinent heeft de
Gouverneur-Generaal weder aan onderscheidene personen in
het belang der openbare rust en orde bepaalde verblijfplaatsen
moeten aanwijzen. Zoo werden — na de in het vorig verslag , bis, 7 3 , vermelde gevallen — drie inlanders van de
Aroë-eilanden gerelegeerd naar Amboina (verg. blz. 27
hiervóór, noot 2 ) , en een inboorling van Ceram naar
Menado (zie t. n. p. noot 1); een en twintig opgezetenen

van Tjitrap (Buitenxorg) werden naar Menado en Amboina
verwijderd (blz. 2 ) ; en een inboorling van Silindong naar
het eiland Nias (blz. 1(5); terwijl aan twee leiders eener
bende, die zich tij lens de verwikkelingen in het Silindongsche in Toba opliielden , het verder verblijf op Sumatra ontzegd werd, en hun respectievelijk als verblijfplaatsen werden aangewezen de hoofdplaats Banjoemas
en bet eiland Banda 'blz. 1 2 , noot 2). D J verwijdering
van twee inlanders uit Bezoeki naar Bindang Barang
(Preanger regentschappen) en Fort de Koek (Suniatra's
W e s t k u s t ) , uithoofde h u n gedrag der bevolking aanstoot
gaf en rustverstoring had kunnen veroorzaken, scheen der
Regering hier te lande niet genoegzaam gemotiveerd. Zij
vond hierin aanleiding om aau de Indische Regering de opmerking te onderwerpen , dat de hoofden van gewestelijk bestuur art. 47 van het Regeringsreglement niet moesten
opvatten als een middel tot verwijdering van personen,
tegen wie de gewone weg van regten om deeene of andere
reden niet kon worden ingeslagen, wanneer hunne tegenwoordigheid niet of nog niet gevaarlijk kon genoemd
worden voor de openbare orde.
Aan drie gerelcgeerden, één uit J a v a , één uit de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo en één uit Celebes, werd
vergund naar hun land terug te keeren.
Drukpers.
Bij vonnis van 20 Augustus 1878 beeft de
raail van justitie te Batavia den hoofdredacteur van de
» Javabode", wegens smaad en hoon jegens een openbaar
ambtenaar, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf
en eene bij lijfsdwaug invorderbare geldboete van f 2 5 0 ;
welk vonnis door het Hooggeregtshof (arrest dd. 7 I)ecember 1878) in zóó verre gewijzigd werd dat alleen ter
zake van smaad eene gevangenisstraf van twee maanden
en eene geldboete van f 20 werd opgelegd (Indisch Weekblad van het R e g t , n " . 793 en 811).
Ook werd een inlander , wegens laster jegens een open*
baar ambtenaar , door middel van een verspreid en verkocht
drukwerk gepleegd, tot ééne maand dwangarbeid buiten
den ketting veroordeeld.
Nog verdient hier vermeld te worden dat in den aanvang van 1879 op last der Indische Regering door de
ambtenaren van het openbaar ministerie aan de redactien
van dagbladen eene waarschuwing is gerigt om zich binnen de grenzen der wet te houden. De toon die in de
Indische pers werd aangeslagen bij de bespreking der
nieuwe belastingen, waaraan de Enropesche ingezetenen
onderworpen waren , gaf aanleiding tot dezen buitengewonen maatregel.
Slavernij.
De registratie en taxatie der slaven in de
rijken Ternate en Tidore is voor een deel reeds afgeloopen ,
en men hoopt met het g e h e e l , dank zij de ijverige medewerking der inlandsche besturen , spoedig gereed te komen.
Nadat van een paar nieuw benoemde inlandsche hoofden
in Celehes de afstand van hunne regten op de zoogenaamde
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ornatneiitsslaven verkregen was, is de gouverneur van
Celebes bij een besluit van 6 Mei 1879 door de Indische
Regering gemagtigd om telkenmale bij de benoeming van
eenen nieuwen regent de voorwaarde te stellen , dat do
ornainentsslaven als vrije lieden zullen worden aangemerkt
en mitsdien de nieuw benoemde hoofden niet meer over
hen zullen mogen beschikken.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo hebben de
vorsten van Koetei en Pasir de door hen in 187(5 uitgevaardigde voorschriften (zie het verslag van 1877 blz. 77) niet
kunnen handhaven.
Omtrent de slavernij ter Oostkust van t^umatra , waarover
laatstelijk gehandeld werd in het verslag van 1876 blz.
68/G9, zijn van den resident eenige nadere mededeelingen
ontvangen, hoofdzakelijk daarop nederkomende, dat het
aantal slaven, grootendeels van Battakschen oorsprong,
naar gissing een lOOOtal zal bedragen, en dat hun toestand over het algemeen dragelijk is. In Siak, Deli,
Langkat, Serdang en Assahan kunnen zij zich vrijkoopen,
terwijl in laatstgenoemd landschap en in Deli de kinderen
uit slavinnen geboren vrij zijn. In de geheele residentie
is het aantal slaven afnemende, waaraan de invloed van
ons bestuur niet vreemd is gebleven.
In de kortelings onder de Nederlandsche souvereiniteit
gekomen Battaksche landschappen in Midden-Sumatra , bezuiden. het meer van Toba, kon nog wel geen onmiddellijke
vrijstelling worden verkregen, maar hebben toch reeds
met de hoofden besprekingen plaats g e h a d , ten gevolge
waarvan deze eene goede behandeling hunner slaven hebben beloofd en tot eventueele vrijverklaring tegen schadevergoeding hunne medewerking hebben toegezegd (verg.
vorig verslag blz. 13 en ook blz. 13 hiervóór).
Over nieuwe voorschriften aan de oorlogs- en gouvernementsmarine tot het beteugelen van menschenroof en
slavenhandel, zie men blz. 55 hiervóór.
Pandelingschap.
Het getal pandelingen in de streken
onder ons regtstreeksch bestuur blijft afnemen, terwijl de
resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo het
waarschijnlijk acht dat de in dat gewest nog overgebleven
(geregistreerde) pandelingen ') zuilen trachten zich spoedig
van hunne verbindtenissen te bevrijden. In sommige gewesten zijn weder veroordeelingen uitgesproken geworden
wegens overtreding van Indisch Staatsblad 1872 n*. 114.
§ 9. Personen en instellingen met het regtswezen in veruand.
Praktizijns.
Het aantal advokaten en prokureurs vermeerderde in 1878 en in het begin van 1879 met vier,
waarvan twee bij het Hooggeregtshof werden aangesteld
en één bij den raad van justitie te Padang, terwijl de vierde
(een gewezen regterlijk ambtenaar) als praktizijn bij den
raad van justitie te Samarang optrad. Daarentegen nam
een bij het Hof ingeschreven advokaat en prokureur (in
Europa aanwezig) zijn ontslag en verkreeg een der praktizijns bij den raad van justitie te Batavia eene plaatsing
bij de regterlijke. magt. Twee praktizijns veranderden van
standplaats; de eene g i n g van Batavia naar S a m a r a n g ,
de andere van Padang naar Batavia.
Tolken. Het is der Regering voorgekomen dat het aantal
der iiuropesche tolken voor de Chinesche taal, dat thans
tot tien geklommen is, aanzienlijk kan worden ingekrorapen, ook al wordt, in den geest der bestaande voorschriften 3 ), van hunne diensten meer partij getrokken dan
tegenwoordig geschiedt. Mitsdien is het voornemen opgevat
om het aantal gaandeweg zoo mogelijk tot vier terug te

') Dat in de binnenlanden onder de Dajakscho stammen dezer
residentie liet pandelingschap nog bestaat, hoewel nimmer wettig
erkend, behoeft naauweiyks vermelding.
J
) Zie hunne instructie in Indisch Staatsblad 1863 n». 39. Op
de drie hoofdplaatsen van Java en te Padang ia hun later nog de
bijbetrekking opgedragen van buitengewoon lid der wees- en boedelkamer (Indisch Staatsblad 1800 no. 103 en 1870 n°. 137). Over
den aard dezer laatste funutien zie o. a. Bijblad op het Indisch Staatsblad n». 2531.
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brengen, namelijk twee voor Java en Madura en tffM
voor de buitenbezittingen.
De drie leerling-tolken , die thans hunne studiën in China
beëindigen en in het begin van 1880 in Indie kunnen
worden verwacht, zullen tijdelijk in dienst gesteld worden '),
om later definitief in te vallen bij vacatures, wanneer zij
niet reeds eerder in een anderen werkkring zijn overgegaan.
In het afgeloopen jaar werden, buiten de reeds in het
vorig verslag vermelden, nog twee personen als translateurs toegelaten, namelijk een voor de Engelsche en
Fransche talen te Batavia en een voor de Engelsche tual
te Samarang. In den aanvang van 1879 werd te Padang
ook een translateur benoemd voor het Maleisch.
Notarissen. In de residentie Palembang werd in Junij
1878 (Indisch Staatsblad n°. 173), ten gerieve van een deel
der ingezetenen, het aantal fungeerende notarissen met
één vermeerderd, door opdragt van het notaris-ambt aan
den plaatselijk besturenden ambtenaar in de afdeeling
Kommering en Ogan Oeloe met Enim en de Ranau-districten.
Weeskamers. Omtrent de wijziging der instructie voor
deze collegien (zie vorig verslag blz. 75) zijn hier te lande
nog geen definitieve voorstellen ontvangen.
i)e Indische Regering heeft beslist, dat van onbeheerde
boedels en boedels van afwezigen ook rente moet worden
gevalideerd, zoodra het bedrag der bewaarde gelden f 25
of meer bedraagt.
Het is te voorzien, dat eerlang hier te lande de kwestie
zal worden uitgemaakt, bedoeld op blz. 75 van het laatste

verslag, of namelijk de toeziende voogdij bij de weeskamer
is mbleren, wanneer de moeder, wettige voogdesse, naar
Nederland is vertrokken en daar een toezienden voogd heeft
doen benoemen. Do raad van justitie te Soerabaija heeft
die vraag in bevestigemlon zin beantwoord, en nu heeft de
weeskamer tegen de voogdesse, aan wie bij deze beschikking
tevens het beheer der goederen van de minderjarigen is
ontnomen, eene regtsvordoring ingesteld tot afgifte van al
wat aan de minderjarigen toebehoort.
Eene soortgelijke regtsvraag is hier te lande ook aanhangig gemaakt door de weeskamer te Batavia, die van
een hier te lande woonachtigen testamentairen voogd van
een onder hare toeziende voogdij staanden m'nderjarige
mede de afgifte vordert van de gelden en goederen des
pupils, waarover den voogd het beheer was c.itnomen bij
eene beschikking van den raad van justitie te Batavia.
Sedert de opgaaf in het vorig verslag werd het aantal
agenten van weeskamers met twee vermeerderd, beiden te
Kotta Radja (Atjeli), onder het ressort der weeskamer te
Batavia (Indisch Staatsblad 1879 a*. 43). In de residentie
Soerakarta, onder het ressort der weeskamer te Samarang,
werden wel is waar ook twee nieuwe agenten aangesteld (te
Klattenen Kartasoera). maar kwamen daarentegen ook twee
(te (irobogan) te vervallen (Indisch Staatsblad 1878 n°. 200).
Aangaande den omvang van het beheer der weeskamers
geeft de volgende staat een driejarig overzigt, waaruit
tevens blijkt (zie de laatste kolom) op welk bedrag over het
afgeloopen jaar net rentecijfer is bepaald, dat aan de geadmiuistreerJen was uit te keeren.

Kapitalen waarover rente was ïit te keeren.
Rente gedurende

WEESKAMER TE:

Jaren.

1

1[
I
(

i
I

1
(

l

1

1
Banda
'

Over slechts
'negen, zes of drie
Over
maanden,
doch herleid naar
twaalf maanden.
den maatstaf
van een tol jaar.

1876
1877
1878
1876
1877
1878
1876
1877
187S
1876
1877
1»78
1876
1877
1878
1876
1877
1878
1876
1877
1878

f 1 705 453
2 166 226
2 408 615
755 470
869 155
1 060 638
901 111
1 099 946
1 337 223
74 521
50 634
158 829
74 053
68 070
194 736
57 459
52 994
139 709
82 216
99 692
62434

f

1876
1877
1878

f 3 650 283
4 406 717
5 362 184

f

1

a Algemeene R e k e n k a m e r en Comptabiliteit.
§ 1. Algemeene Rekenkamer.
De zamenstelling van het personeel der Rekenkamer onder') Ook de ovcrcompleete tiende tolk is nog tijdelijk (te Makasser)
in dienst; verg. vorig, verslag blz. 75.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

310 709
237 708
344 586
83 510
58 C97
103 215
105 866
69 658
143 208
27 367
30 584
5 481
10 076
1968
»
4 721
3 248
»

het beheerjaar
door de
Te zamen.

gekweekt.

f 2016 162
2 403 934
2 753 201
838 980
927 852
1 163 853
1 006 977
1 169 604
1480 431
101 888
81218
164 310
84 129
70 038
194 736
62180
56 242
139 709

»
21771

82 216
99 692
84 205

542 249
401 863
618 261

f 4192 532
4 808 580
5 980 445

9

weeskamers

f

122 869
143 546
142 718

Rente over hot beheerjaar aan de
geadininistreerden te
goed gedaan (in verhouding tot de gewonnen rente bij alle
weeskamers te zamen),
voorde jaren 1870,
1877 en 1878 achtereen volgens bepaald op
GV4,6'/ien5>/.(pct.

f

57 862
68 236
60 616

56 631
60 311
61 102
67 971
76 024
77 723
6 877
5 279
8 626
5 678
4 552
10 224
4 197
3 656
7 335
5 550
6 480
4 421

77 282
80 461
78 351
5 704
8 970
13 060
13 636
6 194
13 665
5 410
5 293
5 608
5 622
7 060
4 669
f

283 385
319 760
318 687

136 092
156 256
144 543

f

282 996
312 558
313 974

ging in de eerste helft van dit jaar eeuige verandering, doordien het lid T. C. J. KROESEN op zijn verzoek werd ontslagen (zie hoofdstuk H) en de heer M. J. P. STRUICK, tot
dusver secretaris bij het departement der burgerlijke openbare werken, in zijne plaats aangesteld werd (Koninklijke
besluiten dd. 20 April en 10 Junij 1879 O". 19 en 26).
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Bij hot bureaupersoneel ') der Kamer word hst aantel
hoofdambtenaren van 7 oj) 8 gebragt, terwijl daarentegen
in de lagere rangen 3 plaatsen werden opgeheven (Indisch
Staatsblad 1878 n°. 255).
Wat de werkzaamheden der Kamer betreft, valt het
navolgende aan te teekenen, ten vervolge op hetgeen op
blz. 150 van het vorig verslag over de begrootingsrekeningen van 1867, 1868 en 1869 is gezegd.
Het onderzoek der verbeterde rekeningen over 1870 en
1871 is door de Rekenkamer voltooid , en onder dagte«kening van 19 September 1878 en 15 Januari]' 1879 heeft
zij daarover verslagen uitgubragt. In Augustus 1878 werd
de opheldering der verschillen tusschen de boekingen bij
de Kamer en bij de departementen betreffende den dienst
van 1872 beëindigd; de departements-chefs zijn toen aangeschreven om de verbeterde rekening op te maken; het
is hier te lande nog niet gebleken of die reeds bij de
Rekenkamer is ingekomen. Volgens eene opgave van den
aanvang dezes jaars hoopte de Rekenkamer toen dat de
opheldering der verschillen tusschen de bij haar ontvangen
rekening van 1873 en hare registers over weinige maanden
zou zijn volbragt. Wat het dienstjaar 1874 betreft (het
eerste waarop de nieuwe werkwijze, op blz. 73 van het
verslag van 1875 bedoeld, is toegepast) kon reeds in het
vorig verslag, blz. 76, worden medegedeeld dat de
examiuatie der uitgaven was afgeloöpen. De verificatie der
ontvangsten over dat jaar was door de Rekenkamer uitgesteld, omdat nog niet alle vereischte stukken of opgaven
van de departementen bij haar ontvangen waren. In Augustus 1878 is echter het collegie door den GouverneurGeneraal uitgenoodigd ook het onderzoek dier ontvangsten
ter hand te nemen, terwijl de departementen werden aangespoord de toezending der daarop betrekkelijke stukken
aan de Rekenkamer zooveel mogelijk te bespoedigen. Volgens een berigt van Februarij jl. waren toen de aan de
Rekenkamer toegezonden stukken betreffende de ontvangsten over 1874 zoo goed als compleet. Op dat tijdstip was
de verificatie der uitgaven over 1875 grootendeels ten einde
gebragt.
Al zijn derhalve de werkzaamheden bij de Rekenkamer
ietwat gevorderd, de achterstand blijft nog steeds zeer
belangrijk, niettegenstaande de aanzienlijke uitgaven welke
jaren lang besteed zijn ter bezoldiging van buitengewoon
personeel om bet collegie in staat te stellen dien achterstand bij te werken. De Regering houdt zich onledig met
het beramen van voorzieningen om zekerheid te erlangen
aangaande de oorzaken van den gebrekkigen gang der
werkzaamheden en om afdoende middelen vail redres te
kunnen aanwenden.
§ 2. Comptabiliteit.
Door het Indisch Bestuur zijn, ter uitvoering van art. 82,
3de lid, der comptabiliteitswet, voorstellen gedaan betreffende eene regeling van het verbaal op ordonnateurs.
Die voorstellen zijn hier te lande nog in behandeling.
De in 1875 uitgevaardigde voorschriften nopens het geldelijk en materieel beheer van den dienst der staatsspoorwegen (zie het verslag van 1876 blz. 70 en 71) zijn door den
Gouverneur-Generaal bij ordonnancie van 13 Junij 1879
(Indisch Staatsblad n°. 187) herzien, met het oog op de
omstandigheid dat thans ook de exploitatie van staatsspoorwegen, zoomede het toezigt op de particuliere spoorwegen, aan het personeel van bedoelden dienst is opgedragen.
Andere maatregelen op het gebied der eigenlijke comptabiliteit zijn niet te vernielden.
Aangezien in het vorig verslag in hoofdstuk Cr, § 2, is
gehandeld over de aanstelling van afzonderlijke ontvangers en over de finaucieele inspectien, schijnt het niet
zonder nut hier aan te teekenen dat deze onderwerpen
ditmaal in hoofdstuk H besproken worden.
H. Algemeen b u r g e r l e k beheer.
Van de departementen van algemeen burgerlijk bestuur
') De tijdelijke uitbreiding welke dit personeel in Augustus 1876
verkreeg, en welke men toen slechts voor een tijdvak van drie jaren
noodig rekende (verg. het verslag van genoemd jaar blz. 70), is
»oor het gehecle jaar 1879 bestendigd geworden en wordt geacht
ook daarna nog noodig te zullen Wijven.
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kreeg er één, namelijk dat der burgerlijke openbare werken, onlangs een nieuwen directeur, daar de heer H. j .
Booi., die wegens ziekte met verlof naar Europa vertrok,
den 4den Mei jl. als zoodanig vervangen werd door den
heer T. C. J. KKOKSKN, tot dusver lid der algemeene
rekenkamer.
Hij een paar beschikkingen van 1878 (Indisch Staatsblad n0'. 85a en 167) werden bemoeijenissen, tot dusver
bij den Gouverneur-Generaal berustende, overgedragen op
den betrokken directeur. Het eene geval gold de aanwijzing van de standplaatsen der onderwijzers 1ste en 2de
klasse bij het Kuropeesch openbaar lager onderwijs; het
andere geval
de plaatsing on verplaatsing der Europesebe
veeartsen 5). Voorts is bij administratieven maatregel, te
rekenen van 1878 af, de Rekenkamer ontlast en zijn de
departements-chefs belast met de controle der periodieke
verantwoordingen van inventarisgoederen, bij openbare
diensten in gebruik. De bestaande gewoonte, om die
verantwoordingen aan de rekenkamer in te dienen, .steunde
niet op de comptabiliteitswet, en voor dat collegie was
het niet mogelijk de stukken naar behooren te controleeren.
De in 't vorig verslag bedoelde voorstellen van een der
hoofdinspecteurs voor de cultures , strekkende om de besturende ambtenaren meer van schrijfwerk te ontlasten,
zijn nog bij de Indische Regering in overweging.
Nadat door den Gouverneur-Generaal het verlangen was
te kennen gegeven om voor de vervulling van bestaande of
nieuwe betrekkingen bij het beheer van 'slands geldmiddelen in Indie te kunnen beschikken over personeel dat
hier te lande in de gelegenheid was geweest om zich in
de praktijk met de eischen eener goede financieele administratie vertrouwd te maken , zijn in de eerste maanden
van het loopende jaar een tiental ambtenaren van hier
uitgezonden, nadat hun bij Koninklijk besluit van 21
Januarij 1879 n°. 28 (Nederlandsen Staatsblad
n°. 23; Indisch
Staatsblad n°. 134;) voor zooveel noodig 3) dispensatie was
verleend van de voorschriften nopens het groot-ambtenaarsexamen. Van de bedoelde tien ambtenaren hadden er vier
hier te lande bij het belastingwezen gediend; twee als
controleurs der directe belastingen, invoerregten en accijnsen, en twee als ontvangers der registratie en domeinen;
hun Indisch activiteitstractement werd bepaald op f 1000,
f 800 en f 600 'smaands. Aan de zes overigen, die hier
in onderscheidene administratieve betrekkingen waren werkzaam geweest, is een tractement van f 450, f 400 of
f 350 's maands toegekend.
Naar aanleiding van de opmerkingen, dienaangaande
voorkomende in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer
betreffende de Indische begrooting voor 1879 *), is dezerzijds in het afgeloöpen jaar de veelvuldige overplaatsing
van ambtenaren in ludie bij den Gouverneur-Generaal ter
sprake gebragt. De ontvangen inlichtingen komen op het
volgende neder.
De Indische Regering legt er zich steeds op toe om bij
plaatsing of overplaatsing van ambtenaren het belang van
's lands dienst tot rigtsnoer te nemen eu daarbij ook dat
der schatkist niet uit het oog te verliezen. Ook laat zij
het niet aan duidelijke voerschriften ontbreken om door
die autoriteiten , welke tot het doen van overplaatsingen
bevoegd zijn, hare bedoelingen in dit opzigt zooveel
mogelijk te doen nakomen. Dat niettemin mutatien onder
de ambtenaren bij de verschillende diensttakken aanhoudend voorkomen, vindt zijne oorzaak in de eigenaardige
toestanden in Indie. Menig ambtenaar moet worden verplaatst , omdat zijne gezondheid niet bestand blijkt te zijn
tegen het klimaat zijner standplaats. Menige standplaats
is zóó geïsoleerd, dat een ambtenaar, wil men zijn moreel
niet te zeer doen lijden, er redelijkheidshalve slechts
weinige jaren achtereen mag gelaten worden. Voorts kan
overplaatsing onvermijdelijk worden: om gebruik te kunnen
') In Junjj 1879 (Indisch Staatsblad n°. 181) is bepaald dat de
plaatsing en overplaatsing van de gezaghebbers bn de gouvernementsmarine voortaan zou zijn overgelaten aan den kommandantderzeemagt.
') Namelijk voor het geval dat zjj eventueel in aanmerking mogten
komen om in de betrekkingen van hoofdcommies of referendaris niet
werkzaamheden vanfinancieelenof comptabelen aard belast of om
tot inspecteurs vanfinanciënbenoemd te worden.
4

) Gedrukte stukken, zitting 1878—1879, 1. n°. 45 (blz. 32).
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maken vun de bijzondere geeebiktbeid van eenig anibtenaar voor een of ander onderdeel van den dienst; om de
naileelen te voorkomen die uit eene minder goede verstandhouding tusschen rle Ruropesche autoriteiten op eene
/elfde plaats zouden kunnen voortvloeijen; om een ambteuaar te straffen, dan wel om hem bij bevordering niet
voorbij te g a a n ; terwijl de beperktheid van het personeel
mede niet zelden oorzaak is, dat men , om bij de minste
ongesteldheid van eenigszins langdurigen aard den dienst
geen schade te doen lijden, in plaats van den zieken
ambtenaar terstond een ander moet aanwijzen. Kene laatste —
niet de minst lieteekenende — aanleiding tot overplaatsen is
het verlie? aan ambtenaren dat jaarlijks geleden wordt
ten revolte van bet verleenen van ontslag of van verlof
wegtns ziekte.
Het denkbeeld, oin de leemten in de bij 's Rijks archief
hier te lande voorhanden verzameling van oude koloniale
oorkonden geleidelijk te doen aanvullen door in Indie
afschriften te laten maken van hetgeen hier ontbreekt
(verg. vorig verslag blz. 77), i s , na de kopieering van
een paar bundels betreffende de jaren 1807 en 1811,
moeten worden opgegeven wegens de hoogst aanzienlijke
kosten die aan de voortzetting van dezen arbeid zouden
verbonden zijn.
.1
I.

Departement van binnenlandsch bestuur.
GEWESTELIJK

§ 1.
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II IJ.e
U II

.5'S

GEWESTEN.

Per transport
l

1
5

B

Cheribon

5
o

o

Tagal

2

5
•>

Pekalongan

2

1

1

Samarang

3

5

4

Japara

2

2

Rembang

3

1

1
o

Soerabaija

4

5

4

Pasoeroean

2

8

a

Probolinggo

1

2

3

Bezoeki

1

4

2

.

2

1

Banjoeinas

1

4

Bagelen

1

3

2

Kadoe

1

2

1

Madioen

3

4

2

Kediri

1

4

2

1

1

CO

48

Madura
Te zamen.

JJ

TE ZAMEN.

g1

Adspirantcontroleurs.

GEWESTEN.

39

.

99
Bultenbeztttfngen
(behalve Bali).
Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsche districten.

.

.

.

Palembang
Sumatra's Oostkust
Riouw
.

Zuider- en Oosterafdeel. van Borneo
Celebes en onderhoorigheden

.

.

Menado
Amboina

«lava en Madura (met Bali).

Timor

3

1

2

1

1

6
1

1

3

7

s:

o

»

.

Westerafdeeling van Borneo .

1fa« 1d

o

2

Banjoewangi (met B a l i ) .

Terwijl de organieke formatie der controleurs en adspirantcontroleurs voor Java en Madura (bestaande uit 40 controleurs 1ste klasse, 60 controleurs 2de klasse en 48 adspirant-controleurs) in 1878 onveranderd bleef, maar alleen
de distributie dier ambtenaren op een paar punten gewijzigd
werd ' ) , is de formatie voor de buitenbezittingen, na in
Januarij van dat jaar (bij gelegenheid van de reorganisatie
van het bestuur in Benkoelen; zie vorig verslag blz. 82) reeds
te zijn uitgebreid met 3 adspirant-controleurs, vervolgens
in de maand September, overeenkomstig het reeds in het
vorig verslag (blz. 78) aangekondigd voornemen, verminderd met 5 controleurs 2de klasse en vermeerderd met 8
adspirant-controleurs (Indisch Staatsblad 1878 n°. 251).
Bij het eind van 1878 telde dientengevolge de organieke
formatie voor de buiten bezittingen 48 controleurs 1ste
klasse, 67 controleurs 2de klasse en 25 adspirant-controleurs.
E r waren echter — in normale betrekkingen bij het binnenlandsch bestuur — niet zoovele ambtenaren in de buitenbezittingen in dienst als de formatie toeliet, en ook op
Java en Madura was een der normale plaatsen van controleur
lste klasse bij het binnenlandsch bestuur onvervuld (in
verband met de detacheering van zoodanigen ambtenaar bij
de gouveruements-kina-onderneming). Een en ander blijkt
nader uit den hier volgenden staat, die aanwijst hoeveel
ambtenaren van elk der drie genoemde rangen op 31 December 1878 in de verschillende gewesten van Nederlandsch
Indie in normale betrekkingen bij het binnenlandsch bestuur
in dienst waren.

I
9

1

Krawang
Preanger regentschappen

*
i

• .
Te zamen.

.

.

16

11

4

3

3

2

4

t

5 a)

2

13

3

3

4

1

2

2

1

4

6

1

4

6

4

8

3

4

3

9

2

3

1

. 48

63

19 a)

111

Transporteeren

. .

3

') In Tagal en Madioen werden twee nieuwe contróle-afdeelingen
ingesteld (Indisch Staatsblad 1878 n- 88 en 192 a). Daarentegen
werden op twee tot dusver door controleurs bezette standplaatsen
'^P'rant-controleurs aangesteld, namelijk in Bantam en in Boeleleng
(fan, res8orteerende onder Banjoewangi). In Pasoeroean werd de
inüeehng der bestaande contróle-afdeelingen herzien, doch het aantal
amDtenaren bleef ongewijzigd (Indisch Staatsblad 1878 n«. 196).

u) Hieronder 1 controleur 2de klasse die tijdelijk als adspirantcontroleur fungeerde.
In de voorafgegane opgaven zijn niet begrepen de controleurs die buiten, de formatie (tijdelijk) werkzaam gesteld
waren in Atjeh en in enkele andere gewesten, noch ook
de controleurs die bij de statistieke opneming waren ge-
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plaatst of voor bijzondere commissien waren afgezonderd.
H u n aantal en dut der controleurs en adspirant-controleurs
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OD non-activiteit en met buitenlandsch verlof bedroeg op
31 December 1878 als volgt:

Afkomstig van het kader voor
Java en Madura.
Contro- Contro- AdspU
leurs
leurs
rantlste kl. 2de kl. control.

ïe
zamen.

Afkomstig van liet kader voor
de buitenbezittingen.
Contro- Contro- AdspiTe
leurs
leurs
rantzamen.
control.
lste kl. 2de kl.
5

In Atjeh
In Palembang (vuor

Djambi)....

In Sumatra's Oostkust (voor Deli) .

.

In Ternate (voor Hahnaheira).

.

.

.

Bij de gouveruements-kina-onderneming

1

1

Bij de statistieke opneming

6

9

ia)

4

In bijzondere commissien

. . . .

11

1

1

2

2

16

13

.

5

3

10

3

Met buitenlandsch verlof

11

13

27

10

Op non-activiteit

.

.

a) Hiervan 2 tijdelijk toegevoegd aan den hoofdinspecteur voor de koffijcultuur, 1 tijdelijk aan den hoofdinspecteur voor de suikercuN
tuur en het landeljjk stelsel, en 1 uitsluitend werkzaam gesteld ter beoefening van de Socndasche taal.
Gedurende de eerste maanden van 1879 hebben op Java
weder enkele verschikkingen plaats gevonden ' ) , terwijl
de formatie voor de buitenbezittingen weder met 1 controleur lste klasse is uitgebreid (Indisch Staatsblad 1879
n°. 2 2 ) , la verband met de invoering van ons bestuur in
Silindong, Padang La was, en Pangkallan Kotta Baroe met
XII Kotta Kaïnpar. Daarvoor, en ten behoeve van de op
blz. 81 van het vorig verslag bedoelde verbetering van
de bestuurs-inrigting in een paar andere afdeelingen van
Sumatra's W e s t k u s t , waren 6 ambtenaren benoodigd,
waarvan men, teen in den loop van 1878 tot deze m a a t regelen besloten werd, rekende er 5 te zullen kunnen
beschikbaar stellen zonder uitbreiding der formatie. Toen
ecbt»r in den aanvang van 1879 tot de uitvoering der
maatregelen werd overgegaan (Indisch Staatsblad n°'. 22
ep 94) liet de formatie, zooals hooger gebleken i s , nog
slechts de aanstelling van 4 nieuwe controleurs toe ').
Daarom is een der benoodigde controleurs tijdelijk buiten
de formatie in dienst gesteld.
Het aatital controleurs, met bijzondere commissien bel a s t . ia in het begin van 1879 ook toegenomen, ingevolge
de tijdelijke detacheering van een 4tal controleurs, van
bet kader van Java en Madura afkomstig, naar de Minahassa (Menado), in liet belang der koffijcultuur aldaar.
De tegen woord ige standplaatsen van de onderscheidene
Europesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur in
Nederlandsch Indie (gouverneurs, residenten, adsistentresidenten , controleurs , adspirant-controleurs , gezaghebbers en posthouders) zijn aangeduid in de bijlagen K en L ,
(die tevens aanwijzen hoe de gewesten in afdeelingen en
') Zoowel in Banjoeraas als in Soerabajja werd eene nieuwe
contróle-afdecling ingesteld (Indisch Staatsblad 1S79 n - 84 en 166),
maar het getal controleurs of adspirant-eontroleiirs behoefde geen
vermeerdering, doordien in eerstgenoemd gewest de nieuwe controle
afdeeling onder regtstreeksch bestuur kwam van den betrokken
adsistent-resident, en in Soerabajja daarvoor een der elders in het
gewest geplaatste controleurs werd aangewezen, die op zijne vroegere
standplaats door een adspirant-controleur vervangen werd, hoedanig
ambtenaar tot dusver was gestationeerd in de districten, die de
nieuwe contróle-aideeling vormden, doch nu aldaar gemist kon worden.
J

) Er was inmiddels over een controleur voor Serdang beschikt
<verg. blz. 18 hiervóór).

onderafdeelingen zijn verdeeld,) zoomede op de bij dit
verslag gevoegde kaart. W a t de adspirant-controleurs in
de buiten bezittingen betreft, konden niet meer dan 20
van de 25 standplaatsen vermeld worden, omdat in April j l . ,
toen de gegevens voor de kaart uit Indie ontvangen
werden, slechts 18 werkelijk bezet waren en van de 7
overige s) (die sedert echter allen vervuld zijn) er hier te
lande nog maar 2 zijn bekend geworden, namelijk: Taloe
(afdeeling Aijer Bangies en Rau) en Amboina (afdeeling
Amboina).
§ 2.

Inlaudsch

bestuur en politie.

In aanmerking nemende dat het voor de vaardige handhaving der politie van veel belang is dat de inlandsche
gemeenten eene voegzame grootte hebben en een goed
gesloten geheel vormen, zooveel mogelijk door natuurlijke
greuzen bepaald, heeft de Indische Regering bij haar besluit van 1 April j l . , n°. 9, eenige voorschriften vastgesteld
nopens liet vereenigen en splitsen van dessa's in de gouvernenientslandeu op Java en Madura''). Wanneer het gebied
van eene dessa te groot wordt geoordeeld om behoorlijk
door het dessahoofd te kunnen worden bestuurd, zullen
ingevolge dat besluit de noodige stappen moeten worden
gedaan voor hare splitsing, en zoo dikwijls de betrekking
van dessahoofd in eene zeer kleine dessa openvalt, zal
onderzocht moeten worden of het geen aanbeveling verdient ze met één of meer omliggende dessa's te.vereenigen.
Het besluit bepaalt verder dat het hoofd van gewestelijk
bestuur in zoodanige gevallen al dadelijk tot splitsing of
vereenigiug kan overgaan wanneer de meerderheid der
ingezetenen van de betrokken dessa's daarmede genoegen
neemt. Is dit laatste niet het geval en worden de bezwaren
der meerderheid niet overwegend geacht, dan is de resis
) Volgens de organieke formatie konden destijds nog geplaatst
worden: 2 adspirant-controleurs ter Sumatra's Westkust, 1 in de
Lampongsche districten, 1 in Palembang, 1 in de Wester-afdeeling
van Borneo, 1 in Menado en 1 in Amboina.

«) Zie omtrent vroeger gehuldigde beginselen aangaande dit onderwerp de verslagen van 1869 blz. 106 en 1875 blz. 75 (Bjjblad op
het Indisch Staatsblad n • 2083 en 2880).
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dent verpHgt de beslissing van den Gouverneur-Gi-ucrnal
in te roepen. In gelijker voege zal zijn te handelen invnl r u i ü u g van grondgebied Doodig voorkomt om van
iedere dsssa 660 goed aaneengesloten gelieel te maken.
Ten aanzien van de voorgenomen verbetering van de
politiemiddelen op Java en Madura is aan te teekenen
dat liet in 't vorig verslag (blz. 79) bedoelde mondeling
overleg tuHOheo een der hoofdinspecteurs voor de cultures en
de betrokken ambtenaren nopens liet getal aan te stellen
politiediennren heeft plaats gehad , en de resultaten daarvan aan de Indische Regering zijn medegedeeld. Detinitieve
voorstellen waren in Mei jl. in Indie in behandeling.
§ 3.

Bestuur

otir treemle

oosterlingen.

In een tweetal dessa's nabij de hoof Iplaats van Kadoe,
namelijk te Blabak en te Grai.ak, zijn vestigingen van
Chinezen, die er van lieverle Ie zoiMer vergunning des
bestuurs ontstaan waren, onlangs (Indisch Staatsblad 1879
n°. 98) als Chinesche wijken erkend geworden, omdat eene
gedwongen verhuizing van de bedoelde vreemde oosterlingen, wier aanwezen bereids een vrij levendigen handel
had in 't leven geroepen, de belangen ook van de inheemsche bevolking zou geschaad hebben, en omdat op de
beide genoemde plaatsen door de inlandsche politie een
voldoend toezigt op hen kon wor ien uitgeoefend. Vermits
ook elders in Kadoe Chinezen zich zouder vergunning
hadden nedergezet op plaatsen waar gaan wijken voor bun
landaard waren aangewezen , werden te gelijk ir tijd maatregelen genomen om aan zoodanige onwettige vestigingen
binnen een redelijken termijn een einde te maken.
Sedert het tijdvak waarop de mededeelingen in 't vorig
verslag (blz. 8ly betrekking hadden , heeft liet Chineeseh
bestuur nog in een viertal gewesten uitbreiding ondergaan , door de aanstelling van luitenants dier natie te
Edi (Atjeh's oostkust), Tebing Tinggi on Moeara Doea
(Palembang), Amoenthai (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo) en Maros, Balangnipa en Bonthain (Celebes);
vets. Indisch Staatsblad 1878 n°s. 2 2 2 , 233 en 312,
en 1879 n°s. 46 en 151. Op blz. 17 is reeds gezegd dat
in het landschap Kotta Pinang (Sumatra's Oostkust) de
Chinezen tot regtstreeksche onderdanen van het Gouvernement werden verklaard en dus aan liet gezag van den
j a n g di pertoean aldaar onttrokken werden. Aan den kapitem der Chiuezeu te Koepang (Timor), wien , als gevolg
van de veranderde belastingregeling voor de vreemde
oosterlingen , het aandeel ontvallen was dat hij genoot in
de opbrengst van het tot dusver verpachte hoofdgeld der
Chinezen te dier plaatse, werd als vergoeding voor dat
verlies, en uit aanmerking van de aan zijne betrekking
verbonden werkzaamheden, eene vaste landsbezoldiging
toegelegd (Indisch Staatsblad 1879 n°. 51) *).
I e Amboina en te Banda zijn de Arabieren onder het
bestuur van hoofden van hun landaard gesteld geworden
(Indisch Staatsblad 1878 n°. 313), doch daarentegen zijn
afgeschaft de betrekkingen van hoofd der Bengalezen te
Samarang, kapitein der Maleijers te Rembang en hoofd
der Boeginezen en Mandharezeu te Banjoewangi, hetzij
omdat de onderhoorigen der ontslagen of overleden titularissen te gering in aantal waren geworden om een afzonderlijk hoofd te behouden , hetzij omdat zij zich reeds
grootendeels met de inheemsche bevolking hadden vermengd. De bedoelde Bengalesche ingezetenen werden gebragt onder het gezag van het hoofd der Arabieren en
Maleijers ter plaatse , die nu den titel verkreeg van kapitein
over de overwalsche vreemdelingen met uitzondering van
Chinezen en Mooren. De genoemde niet-inheemsclie inlanders te Rembang en Banjoewangi zijn onder het g e wone inlandsch bestuur gekomen.
§ 4.

Verdere aanteekeningen betreffende het bestuur en
de politie in sommige gewesten.

Batavia.

In Januarij jl. (Indisch Staatsblad 1879 n°. 42)

') Kort te voren was aan dit verdienstelijke Chinesche hoofd de
gouden medaille geschonken. Aan z(jn ambtgenoot te Palembang
werd, als erkenning zijner langdurige goede diensten, de titulaire rang
van majoor verleend.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-188H.
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werden eenige maatregelen genomen in het belang eener
betere uitoefening ren bestuur en politie in de afdeeling
Buitenzorg. Vooreerst werd van het uitgestrekte bergdistrict
Parong, waar de veiligheid meer dan in de andere districten
te wenschen overliet, het gedeelte bewesten de Tjidani
afgescheiden , en als een nieuw district (Leuwiliang geheeten) onder een afzonderlijk districtshoofd (demang) {^eplaatat, aan wien het noodige ondergeschikt personeel
werd toegevoegd, zonder eenige andere vermindering in
het bestaande personeel van het vroegere district Parong
dan alleen de intrekking van het ambt van adsistentdemang van Parong. Kn ten andere werd, in afwachting
dat hiertoe ook voor de overige afleelingen van het gewest zou besloten worden , overgegaan tot het in dienst
stellen van inlandsche schrijvers bij ue districtshoofden,
in navolging vau hetgeen in de overige gewesten regel
is. Tot dusver waren de bedoelde hoofden , hoewel zij
minder inkomsten genoten dan hunne ainbtgenooten elders,
in de noodzakelijkheid zich van particuliere schrijvers te
bedienen, hetgeen nog deze onregelmatigheid opleverde,
dat zij, bij verhindering, over geen officieelen vervanger
beschikten.
Tusschen de afdeelingen Stad en voorsteden van Batavia
en Mee.-iter-Cornelis kwam in November 1878 (Indisch
Staatsblad n°. 289) eene nieuwe grensregeling tot stand,
tengevolge waarvan nu Tandjong Priok , tot dusver onder
Meester-Cornelis behoorende, tot eerstgenoemde afdeeling
is g e b r a g t , hetgeen wenschelijk werd geacht uithoofde
het toegenomen belang dier plaats, als gevolg van de
in uitvoering zijnde havenwerken, de aanstelling van een
afzonderlijk politiepersoneel voor T a n d j o g Priok vorderde,
en daarover, met benuttiging van de tot stand gekomen
spoorweggeineinschap , het gemakkelijkst van Batavia uit
toezigt kon worden gehouden. Tandjong Priok maakt nu
een onderdeel uit van het 2de district der afdeeling Stad
en voorsteden van Batavia. Voorloopig, in afwachting
eener in 1880 tot stand te brengen delinitieve voorziening,
is er een « a d j u d a n t " (onderdistrictshoofd) der 2de klasse
met twee politie-oppassers in dienst gesteld.
Ten, behoeve van de politie op de eilanden Onrust,
Kuiper en Purmerend werden voorts mede nog twee politie»
dienaren aangesteld (Indisch Staatsblad 1879 n°. 56).
Preanger regentschappen en Krawang.
Eene kleine wijzig i n g in den loop der rivier Tjikao langs het district Gandasoeli heeft aanleiding gegeven tot eene herziening der
regeling van de gren3 tusschen de beide genoemde g e westen , waartoe, ingevolge art. 68 van het Regeringsreglement, 's Konings tnagtiging is noodig geweest, maar
welke van te gering belang is om nier nader aangeduid
te worden.
Soerabaija. Voor de behoorlijke behartiging van de politie,
en vooral tot betereu tegengang van den sluikhandel in
opium, in de uitgestrekte en digt bevolkte districten Modjokasri (afdeeling Modjokerto) en Goenoeng Kendeng (afdeeling Soerabaija) is eene versterking van het aldaar
bescheiden inlandsch bestuurspersoneel, met gelijktijdige
wijziging der grenzen, noodig geoordeeld en in Februarij jl.
(Indisch S'aatsblad 1879 n°. 107 en 108) tot stand gekomen. Een deel van laatstgenoemd district, zoomede eene
kleine strook gronds, tot dusver behoorende tot de afdeeling Sidoardjo (namelijk een stuk van de dessa Melirip in
het district Djengollo III met de daar gelegen sluizen),
zijn toegevoegd aan het district Modjokasri, dat tevens
in tweeen is gesplitst, in dier voege dat de westelijke helft
tot een afzonderlijk district Modjodadi is gevormd, met
Plosso als hoofdplaats, terwijl Gedek behouden is als
standplaats van den wedono van Modjokasri. Het aantal
onderdistricten werd in verband met deze nieuwe indeeling
met twee vermeerderd, waarvan er één (Plosso) regtstreeks
onder den nieuwen wedono van Modjodadi, het andere
(Ujetis) onder een afzonderlijken adsistent-wedono gesteld
werd. Het vroegere onderdistrict Ngelo, waarvan eenige
dessa's bij Plosso werden gevoegd, kreeg den naam van
Boender.
In een ander deel der afdeeling Modjokerto werd een
afzonderlijk district (met den naam Ujaboeng) gevormd
uit een 7tal onderdistricten, tot dus ver behoorende tot
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de districten Mod jokerto, Modjosuri-kidoel en Modjoagoeng.
De afscheiding dezer onderdistricten, de eenige in de geheele residentie waar de gouvernementskotlijcultuur bestaat, was vooral wensohelijk voor eene betere Ijoliartiging
van de belangen dier cultuur. Reeds in 1875 was de bedoelde bergstreek geplaatst onder de controle van een
adspirant-controleur, doch aan diens toezigt waren eigenaardige bezwaren verbonden, daar bij met drie verscliillende districtshoofden had te doen, die tevens onder even
zoovele controleurs stonden. Daarenboven hadden deze
districtshoofden wegens den omvang hunner districten de
han:len zoo vol met de politie en andere zaken, dat zij
de kollijcultuur in een deel van hun genied veelal slechts
als bijzaak beschouwden. Als standplaats van liet nieuwe
districtshoofd is Djatiredjo aangewezen (in het bestaande
onderdistrict van dien naam), ten einde «ie belangen der
politie met die der kuffijcultuur hand aan hand te doen
gaan. Van de 7 adsisteut-wedouo's (allen der 2de klasse)
viel dus die van Djatiredjo uit, terwijl één van de zes
anderen vervangen werd door een adsistent-wedono der 1ste
klasse (zie mede Indisch Staatsblad 1870 II°. 107 en 108).
Een bij de Indische Regering aanhangig gemaakt voorstel , om bij het openvallen der betrekking van regent te
Soerabaija aldaar geen nieuwen regent aan te stellen, is
door haar verworpen. Tot aanprijzing van het voorstel
was betoogd dat van de districten , waaruit het regentschap
Soerabaija bestaat, één (Goenoeng Kendeng) zou kunnen
worden ingesmolten bij het regentschap Sidoardjo, en dat
de beide andere (Kotta Soerabaija en Djabakotta) niet onder een zoo hoog geplaatst inlandsch ambtenaar behoefden te
staan. De Indische Regering was evenwel van oordeel, dat
het regentsambt hier even als elders behoorde beschouwd te
worden als de onmisbare schakel tusscben het Kuropeesch
bestuur en de inlandsche bevolking, wier verwijdering
eene politieke fout zou zijn, te meer omdat er alles aan
gelegen is dat de belangen der aanzienlijke inlandsche
geslachten op Java bij voortduring met die van het(louvernement vereenzelvigd blijven.
Pasoeroean. De districten Poerworedjo en Wonoredjo werden in Julij 1878 (Indisch Staatsblad nc. 194) afgescheiden van
het regentschap Pasoeroean en gevoegd bij het regentschap
Bangil, omdat zij, na de voltooide spoorweggemeenschap
in dit gewest, gemakkelijker van uit Bangil dan vanuit
de hoofdplaats Pasoeroean te besturen waren.
Madiom. De voorgenomen vereenigiug van het regentschap Soemorotto met liet regentschap Ponorogo (verg.
het verslag van 1877 blz. 82) kwam in Julij 1878 tot
uitvoering. Bij dien overgang werden de vier districten ,
waaruit het regentschap Soemorotto bestond, tot drie ingekrompen, door inlijving van het kleine district Gemoelak bij
het district Djebeng. Tevens werden de drie onderafdeelingen,
waarin het district Gemoelak was verdeeld geweest, tot twee
onderdistricten vervormd (Indisch Staatsblad 1878 n°. 205
en 20G) Daar het districtshoofd van Soemorotto wegens ongeschiktheid ontslagen moest worden, kon de patin van het
opgeheven regentschap in zijne plaats worden benoemd.
Sumatra's Westkust. Aan het voornemen om de aan
de residentie Tapanoli grenzende Battaklanden, bekend
onder de algemeene namen van Silindoug en PadangLawas, zoomede een paar Maleische landschappen beoosten
de residentie Padangsche Bovenlanden, onder geregeld
bestuur te. brengen (zie vorig verslag blz. 10 en 14), is
bij een besluit van 14 Januarij 1879 (Indisch Staatsblad
n c . 22) gevolg gegeven. De 19 landschappen van PadangLawas zijn vereenigd tot eene zelfstandige afdeeling van
de residentie Tapanoli: de 6 van Silindong ') tot een onderdeel van de afdeeling Siboga in dezelfde residentie,
i) A Is een dier zes landschappen wordt gerekend de streek tusselien
Silindong en Sigompoelan en die tusselien Silindoug en de koeria's
Siboga en Tapanoli, bekend onder den algemeenen naam van Iloerlang.
I n het vorig verslag (blz. 10) is bedoelde streek verward met het
oostelijk van Siboga gelegen landschap Loeboe Sikam (of Singkam),
dat echter niet begrepen is onder het nu reeds onder geregeld bestuur gebragte gebied. Daartoe behooren ook niet de landschappen
(Bahal BMM en andere) buiten de vallei van Silindong en Sipoholon
naar den kant van Toba gelegen (verg. blz. 12, noot 3 , hiervóór).

terwijl de twee Maleische landschappen, Pangkallan Kotta
Baroe en XII Kotta Kampar geheeten, onder diezelfde
namen als onderdeel van de afdeeling L Kotta zijn toegevoegd aan de residentie Padangsche Bovenlanden. I)econtroleur, met het bestuur der afdeeling Padang Lawas
belast, is gevestigd te Pertibi, terwijl Kroetoeng als
standplaatsJ van den controleur voor de onderafdeeling
Silindong ) en Batoa Hersoerat als standplaats van den
controleur voor de onderafdeeling Pangkallan Kotta Baroe
en XII Kotta Kampar is aangewezen. Aan elk dezer ambtenaren is een inlandsche schrijver en het noodige getal
mandoors en oppassers voor de politie toegevoegd (respectievelijk 14, 20 en 4 man) Voor de eventueele aanstelling
van eenige bezoldigde hoofden in Silindong
is eene som
van f 5400 'sjaars beschikbaar gesteld s ).
Ten behoeve van elke der onderafdelingen Fort van der
Capellen en Solok, regtstreeks bestuurd door de adsistentresidenten van Tanali Datar en van XIII en IX Kotta
(beide in de residentie Padangsche Bovenlanden), werd in
Februari] 1879 (Iudisch Staatsblad n°. 94), in plaats van
een adspirunt-controleur , een controleur toegestaan, terwijl
de door één controleur (te Soepaijang) bestuurde uitgestrekte onderafdeeling Soepaijang en Alahan Pandjang
van laatstgeinelde adsistent-residentie in tweeën gesplitst
en een afzonderlijke controleur voor Alahan Pandjang aangesteld werd.
Deze maatregelen werden reeds aangekondigd in het
vorig verslag (blz. 81). Aan het aldaar mede vermelde
plan om de standplaats van den adsistent-resident te AijerBangies (Padangsche Benedenlanden) te verleggen naar
Taloe, hem aldaar een adspirant-controleur toe te voegen
en den tot dusver te Taloe geplaatsten controleur te doen
overgaan naar Aijer Bangies, is eerst in Junij jl. gevolg
gegeven (Indisch Staatsblad 1879 n°. 199), nadat de
Indische Regering zich had overtuigd dat te Taloe de
noodige gelegenheid bestond tot huisvesting van den
adsistent-resident en diens bureau-personeel *).
In het landschap Halaban, behoorende tot de afdeeling
L Kotta (residentie Padangsche Bovenlanden), waar reeds
sedert jaren een eerste inlandsch hoofd ontbrak, is thans
de goede gang van zaken beter c verzekerd door de aanstelling (Indisch Staatsblad 1879 n . 55) van een larashoofd,
aan wien de 8 panghoeloe's kapala (negorijhoofden) van
het landschap regtstreeks ondergeschikt zullen zijn *).
Op hen zal nu een meer gestadig toezigt kunnen worden
uitgeoefend dan waartoe de adsistent-resident bij magte
was. De behoefte daaraan deed zich te meer gevoelen
sedert in 1877 (ingevolge Indisch Staatsblad 1876 n°. 327)
de plaatsing van een Europeschen opziener der cultures
in Halaban een einde genomen had; immers al oefende
die ambtenaar geen gezag uit, door zijn aanwezen raakte
de adsistent-resident althans bekend met hetgeen er in het
landschap voorviel. Sedert de algemeene opheffing der bedoelde betrekking waren de panghoeloe's kapala van Halaban als het ware aan zich zelf overgelaten geweest.
Ten slotte verdient hier nog aanteekening dat in het
afgeloopeu jaar door de Indische Regering een maatregel
is genomen ter voorziening in het gemis van pleisterplaatsen voor de op inspectie reizende ambtenaren ter
Sumatra's Westkust, dat vroeger, toen de ambtenaren bij
de opzieners der cultures hun intrek konden nemen, niet
-) Voor Silindong werd, zoo als op blz. 12 is gezegd, reeds in
Mei 1878 op de plaatsing van een controleur vooruitgeloopen als
gevolg van de militaire gebeurtenissen aldaar.
••>) De onder bestuur gebragte landstreken zjjn niet onderworpen
aan onze regtspleging (verg. blz. 69). In elke der drie nieuwe
bestuursafdeelingen zal een vaccinateur worden geplaatst. Personeel
voor de koftijenltuur is voorshands alleen in Padang Lawas en in
Pangkallan Kotta Baroe en XII Kotta Kampar in dienst gesteld ,
doch wordt ook voor Silindong verlangd.
*) Wegens de ontstentenis van de noodige gebouwen is nog altijd
geen gevolg gegeven aan de reeds sinds verscheidene jaren vonrgcnoinen verplaatsing van den bestuurszetel der residentie Tapanoli
van Siboga naar Padang Sidempoean, waarover laatstelijk gehandeld
werd in het verslag van 1870 blz. 72. In de tweede helft van
1878 is echter last gegeven tot eene spoedige oprigting der ontbrekende
gebouwen (voor welker voltooiing twee jaren worden noodig geacht).
4
) Het landschap telt 12000 zielen en levert jaarlijks gemiddeld
1400 pikols kolfij.
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zoo dringend gevoeld werd. Ingevolge een gouvemements1Csluit van October 1878 worden nu 13 passangrahans in

betaalden baerendtomt gebouwd (4 in de Padangsche Benedenlanden, 8 in de Padangsche Bovenlanden en 1 in
Tsiiianoli), terwijl voorts op 16 plaatsen (7 in de Padangsehe
Beiiedenlunden, 5 in de Padangsche Bovenlanden en 4 in
Tapanoli) de vroeger door de opzieners bij de cultures betrokken woningen of andere beschikbare landsgebouwen
tot passangrahans worden ingerigt.
Benkoelen. Bij een Indisch besluit van 6 October 1878
werden zoowel de erkende doch onbezoldigde hoofden als
de districtsarnbtenaren (rnantri's en hunne schrijvers) in
dit gewest geregtigd verklaard om bij officieele gelegenheden gebruik te maken van een daaruij voor hunne verschillende rangen voorgeschreven costuum.
Lamponysche districten.
Ingevolge de met 1 Julij 1879
in werking getreden nieuwe regeling van het regtswezen
in dit gewest zijn de functien van magistraat ter hoofdplaats Telok Betong van den resident overgegaan op den
gewestelijken secretaris. De bezoldiging van laatstgenoemde
werd in verband daarmede van f 4800 op f 0000 ' s j e a n
gebragt (Indisch Staatsblad 1879 n°. 67). De gezagvoerende
zes controleurs hebben n u , nevens hun inlandschen schrijver, elk nog een Europeschen klerk gekregen, die bij de
inlandsche regtbank in de afdeeling tevens als g n ü i e r
optreedt. Over de inkomsten der met regtspraak belaste
inlandsche hoofden zie men blz. 69 hiervóór.
Palcmbang. Met betrekking tot de organisatie van het
personeel in dit gewest is — daargelaten eene vermeerdering van bet politiepersoneel in de afdeeling Lahat
(Indisch Staatsblad 1879 n°. 76) — slechts te vermelden dat
de betrekking van demang-politie ter hoofdplaats niet meer
door twee daartoe uitsluitend aangestelde personen wordt
vervuld, maar vereenigd is met die van lid in den nieuw
ingestelden Iandraad te Palembang (verg. Indisch Staatsblad 1878 n°. 15 a en 198).
Sumatra's Oostkust. In een paar gedeelten van dit g e west ondergingen de middelen van bestuur en politie
weder verbetering, en zulks, in het belang eener dadelijke
voorziening, voorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel.
In de nieuwe, in Januarij 1878 ingestelde onderafdeeling
Tamiang (afdeeling Deli) werden namelijk in October 1878
(Indisch Staatsblad n°. 257) in dienst gesteld één inlandsche
schrijver bij den controleur, benevens 30 gewapende politiedienaren (waaronder 1 sergeant en 2 korporaals) ' ) ,
terwijl ten behoeve van de afdeeling Laboean Batoe in
Maart 1879 (Indisch Staatsblad n°. 131), in plaats van
1 mandoor en 4 oppassers, werden toegestaan 16 gewapende politiedienaren (waaronder 1 sergeant en 1 korporaal). Ten einde aan de controleurs in beide genoemde
landschappen de gelegenheid te geven om te allen tijde,
onafhankelijk van stroom of wind, met het minste tijdverlies zich te kunnen verplaatsen, is voorts besloten om
hun de beschikking te geven over eene kleine stoomsloep
(steamlaunch), een vervoermiddel waarvan zich ook de
meeste landbouwondernemers in dit gewest bedienen. Tot
standplaats van den controleur in Tamiang is gekozen
Seroewaij, en daar de ligging van deze plaats ook voor de
heffing der in- en uitvoerregten de voorkeur verdiende boven
het bestaande tolkantoor te Lalang, is insgelijks de standplaats van den ontvanger derwaarts verlegd. In afwachting
dat <!e voor hein te bouwen woning zou gereed zijn , diende
voorloopig eene kruisboot tot verblijf van den controleur.
In beginsel is tevens besloten om de militaire bezetting in
de onderafdeeling Langkat geheel of gedeeltelijk te verleggen van Salahadji naar Kwalla Simpang, omdat van
daar uit ook de Tamianglanden zijn te beschermen, hetgeen te Salahadji niet liet geval was. In verband daarmede
is in October 1878 de legerkonunandant gemagtigd om te

') Daar de ondervinding elders in de afdeeling Deli geleerd had
t de bestaande geldelyke voorwaarden niet gunstig genoeg waren
" geschikt personeel te verkrijgen, werden gelyktydig ook voor
overige onderafdeelingen de bezoldigingen der gewapende politieenaren, korporaals en sergeanten verhoogd.
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Kwalla Simpang door de oprigting van tijdelijke gebouwen
o]) min kostbare wijze het noodige logies te doen in gereedheid brengen.
Riouto. Volledigheidshalve dient hier verwezen te worden
naar hetgeen op blz. 19 is medegedeeld betreffende het
tot stand komen eener gouvernements-nederzetting in het
onderhoorige rijk Indragiri op den vasten wal van Sumatra,
ingevolge Indisch Staatsblad 1878 n°. 330. De in Indragiri
(te Kingat) geplaatste controleur, aan wien een inlandsche
schrijver benevens een zeilvaartuig : ) met vaste betnanning
is toegevoegd, is ontleend aan de afdeelingLingga, waar
de adsistent-resident, aan wien hij regtstreeks ondergeschikt blijft, zijne hulp kon missen. Het voor deze residentie organiek toegestaan aantal controleurs heeft dientengevolge geen vermeerdering behoeven te ondergaan.
Billiton.
De in het vorig verslag (blz. 82) besproken
reorganisatie van het inlandsch bestuur in dit thans slechts
uit één district bestaande gewest is in Januarij 1879
(Indisch Staatsblad n°. 45) tot stand gekomen. Toen deze
reorganisatie ontworpen werd, was daarbij van de benoodigde politiedienaren geen sprake, omdat op die behoefte
werd gerekend bij de destijds in Indie ter hand g e nomen voorstellen tot verbetering van het politiewezen
in geheel Nederlandsch Indie. Daar echter sedert besloten
werd om voorshands de buiten bezittingen niet in die voorstellen te begrijpen, is alle reden tot het uitstellen eener
speciale voorziening ten aanzien van het politiepersoneel
in Billiton vervallen. Daarom is (voorloopig bij wijze van
tijdelijken maatregel) tot de aanstelling der benoodigde 6
politieoppassers overgegaan.
Timor.
Overeenkomstig het in 't vorig verslag in
hoofd trek ken aangegeven plan is deze residentie thans in
4 afdeelingen gesplitst, echter met deze wijziging, dat,
op voorstel van den inmiddels opgetreden resident, de
eenige in dit gewest aanwezige controleur niet naar Rotti
is verplaatst, maar op Soemba is gelaten. Blijkens Indisch
Staatsblad 1879 n°. 21 wordt de afdeeling Timor, evenals
vroeger, regtstreeks door den resident bestuurd, die bijgestaan wordt door 4 posthouders (allen op Timor zelf);
voorts staat de afdeeling Soemba en onderhoorigheden onder
het gezag van den controleur, en is aan het hoofd van
elk der beide afdeelingen Rotti met Savoe en Larantoeka
en onderhoorigheden een ambtenaar met den titel van
civiel gezaghebber geplaatst. Aan den controleur zijn
ondergeschikt 3 posthouders (2 op Soemba en 1 op ZuidFlores), aan den gezaghebber van Rotti en Savoe 1 (op
Savoe) en aan dien van Larantoeka 3 (1 op Noord-Flores,
1 op Solor en 1 op Allor).
§ 5.

Bijzondere

onderwerpen.

Plaatselijke belangen. Het in 't vorig verslag (blz. 83)
besproken p l a n , om aangaande de wenschelijkheid der oprigting van plaatselijke of gemeentebesturen in Nederlandsoh Indie het advies in te winnen van eenige ingezetenen van Batavia, is tot uitvoering gekomen door het
besluit van den Gouverneur-Generaal dd. 20 September
1878, waarbij een zevental personen (onder voorzitterschap
van den resident) in commissie werden benoemd om de
Regering te dezer zake voor te lichten 3 ). De commissie,
die op baar verzoek mededeeling ontving van onderscheidene over het onderwerp handelende bescheiden, bragt,
onder dagteekening van 31 December 1878 , een belangrijk
rapport u i t , waarvan zij zelve de slotsom aangeeft in deze
bewoordingen: d a t , naar de meerderheid der commissie
2) Voor eene nieuwe indeeling der aau de overige ambtenaren
in Riouw toegevoegde zeilvaartuigcn zie men Indisch Staatsblad
187'J n". 109.
s) Een der leden was in 's lands dienst (nl. de eerstaanwezende
hoofdingenieur der burgcrlyke openbare wei ken te Batavia); de
andere zes waren de heeren: mr. N. P. VAN DEN B E R G , president
van de Javasche Bank; mr. F. H- GERRITZEX, advokaat en prokureur by het Hooggeregtshof; J. K. K L E Y X , notaris; C. 1'. L O H R ,
president van de factorü der Nederlandsche Handelmaatschappij;
J . J. VAN SANTEN , hoofdagent van de Xcdcriaiidsch-Iiidischc Handelsbank; en W. SLERMONDT W Z . , hoofdagent van de Internationale
crediet- en handelsvereeniging „ Rotterdam ".
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verwacht, het aangeduide vraagstuk allengs eeue bevredigende oplossing zal kunnen erlangen, wanneer daarbij
(meer bepaaldelijk niet betrekking tot de hoofdplaats Batavia)
wordt uitgegaan van de volgende grondslagen: dat de
/.aken der gemeente zullen beheerd worden door eene
commissie van 12 personen, onder bet voorzitterschap TM
den resident; dat daarvan 8 benoemd worden door de
Regering, en wel 5 uit de ambtelijke of uiet-ambtelijke
Europesche ingezetenen, 2 Chinezen en 1 Arabier, terwijl
de overige 4 leden uitsluitend uit de Europesche of daaimede gelijkgestelde bevolking zouden moeten gekozen
worden door de Europesche ingezetenen, aan wie op nader
te regelen voet het kicsregt zou moeten worden toegekend; — dat het dagelijkse!) bestuur opgedragen blijve
aan den resident, bijgestaan door een hoofdcommissaris
van politie, een hoofdingenieur, een secretaris, een ontvanger of kashouder en verder bureaupersoueel; — dat
aan de gemeente van staatswege worde gewaarborgd een
jaarlijksch subsidie, voldoende om de uitgaven te dekken,
welke de Regering zich thans ten behoeve van de zuiver
plaatselijke belangen van Batavia getroost, en zou moeten
getroosten, bijaldien harerzijds niet betrekking tot het.
door haar gevoerde gameentebeheer geen rekening ware
te houden met andere algeniEene staatsbelangen; en eindelijk dat, ter bestrijding van hetgeen het gemeeutebestuur bovendien aan de plaats zou willen ten koste leggen,
de noodige middelen zouden moeten gevonden worden
door plaatselijke hellingen of door het aangaan van leeuingen, een en ander onder voorbehoud van goedkeuring
van regeringswege, en niet handhaving van iiet beginsel
dat de renten en aflossingen van dusdanige geldleeningen
worden opgenomen onder de gewone uitgaven van de
jaarlijksciie legrooting.
Ofschoon het rapport der commissie, wegens den aard
der daarin voorkomende uitweidingen op het gebied der
algemeeDe staatkunde, voor geheele of gedeeltelijke openbaarmaking van regeringswege niet geschikt is, kan
echter gezegd worden dat de geleverde arbeid nuttige
gegevens bevat. De zaak is thans weder bij de betrokken
Indische autoriteiten in behandeling.
In- en uitvoer van vuurwapenen e» buskruid. In Augustus
1878 (Indisch Staatsblad n°. 212} werd, ter wegneming
van twijfel, door de Indische Regering verklaard dat de
tijdelijke algemeene voorziening tegen den invoer in Nederlaudseh Indie van vuurwapenen, buskruid en verder
oorlogsuiaterieel (ordonuaucie van 30 November 1876,
Indisch Staatsblad n". 302 ,) geen betrekking had op Atjeh
en onderhoorigheden, voor welk gewest de bijzondere regelingen , nopens dit onderwerp uitgevaardigd, van kracht
waren gebleven. De in het Indisch Staatsblad 1875 n°. 100
voorkomende regeling betreffende Atjbh is tevens verscherpt

geworden door de bepaling dat met verboden invoer (of
poging daartoe) gelijk wordt gesteld het ann boord hebben
van meer wapenen enz. dan gerekend kunnen worden tot
de uitrusting van het schip te behooren.
Brandgevaar. Onder de plaatsen , waar het bezigen van
zoogenaamde ligte materialen als dakbedekking voor bepaalde wijken of buurteu door het hoofd van gewestelijk
lie.stuur (bij politiekeur) mogt verboden worden (zie Indisch
Staatsblad 1875 a'. 288, zoomede Hijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 3021,) werden bij algemeene verordening
weder een drietal nieuwe gerangschikt, namelijk Ambarawa
in Samarang en Üondowosso
en Sitoebondo in Bezoeki
(Indisch Staatsblad 1878 nc. 229 en 1879 n°. 125).
II.

PKKSOONUJKE DIENSTEN.

§ 1. Java en Madura.
Met betrekking tot het in 't vorig verslag (blz. 83/84;
vermelde voorstel der Indische Regering tot afschaffing
van alle niet ten algeuieenen nutte strekkende heerendiensten tegen equivalent, kan voor het oogen blik slechts
worden aangeteekend dat (na ontvangst der van de Indische
Regering gevraagde inlichtingen omtrent een paar ondergeschikte punten) bij het Departement van Koloniën het
noodige is voorbereid om het nemen eener beslissing bij de
behandeling der Indische begrooting voor 1880 mogelijk
te maken.
Aangaande het gebruik dat in 1878 van de heerendiensten
der bevolking gemaakt is, vindt men gedetailleerde opgaven in bijlage VL Volgens die bijlage zou het getal heerendienstpligtigen voor 1878 zijn te stellen geweest op
2 351 430, waaronder echter 544 001, die niet ten volle
(d. i. voor 52 dagen arbeids per jaar) dienstpligtig waren,
maar slechts tot hoogstens 26, 17, 13 of 8 dagen arbeids
per jaar konden geroepen worden, en zou het totaal dagdiensten, waarover naar dien verschillenden maatstaf in
1878 beschikt had kunnen worden, bedragen hebben
104 998165, doch was slechts beschikt geworden over
29 573115 dagdiensten, dat is gemiddeld ruim 14'/, dagdiensten per hoofd (daarbij de 544 001 personen, zoo even
bedoeld, tellende voor 211801 volle dienstpligtigen). In
1877 waren , naar dezelfde wijze van berekening, gemiddeld
circa 15 dagdiensten van de 52 gevorderd. Ten aanzien
dezer opgaven dient echter vermeld te worden dat ze,
gelijk meer andere Indische statistieken, slechts eene zeer
betrekkelijke vertrouwbaarheid bezitten.
Tot nadere aanwijzing van den aard der gevorderde
diensten strekke het volgende overzigt, dat ook het jaar
1877 betreft. De daarin voorkomende cijfers duiden dagdiensten aan.
Algemeene diensten.

JAKEN.

1878

. . . .

Bijzondere diensten (dat zijn de zoodanige, waarvoor
dagelijks een vast aantal dienstpligtigen opkomt. Ten behoeve van openbare werken
of waarvoor dagelijks een zelser aantal kan
van algemeen nut, waarbij het
Koeliedienstea bij
worden opgeroepen).
belang der inlaudsche bevolreizen van
kiDg betrekken is. c)
landsdieuaren (het
overbrengen hunner
rijtuigen langs
Vooreersten
aanBezetten
Diensten
Diensten bij
Voor
leg, zware her- steilten daaronder
van
van
anderen
de iüandsche
begrepen), h)
stelling of verwachthuizen.
aard a).
onderhoud
hoofden.
nieuwing.

7 65C437

6 186 296

3 011 150

d) 9 793 549

16 853 883

1877

. . . .

7 548 032 1

6 199 221

ƒ) 2 867 116

Te zamen.

58 567

12 719 232
b) 3 080 599

e) 9 108 934

b) 16 827 852
t) In bijlage M onder verschillende rubrieken gesplitst opgegeven.

ff) 3 286 249

12 445167

29 573 115
49 984

b)

29 273 019
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b) Uit cijfer verschilt met de opgaaf in liet vorig verslag. Zie noot d in bjjlage M hierachter.
e) Hieronder z(]n voorloopig nog gerant-hikt pa—IIHISlWIS, passantenhuizen, districtsgevangenissen en schoollokalen voor inlanders
voor zoover daarin van gouvernementswege gelieel kosteloos onderwijs wordt gegeven.
,/) Hiervan 77.GO pet. voor liet onderhoud van wegen en 10.1)3 pet. voor het onderhoud van dijken, dammen en waterwerken.
e) Hiervan respectievelijk 78.06 pet. en 10.05 pet. als boven.
f) Hiervan voor het maken of vernieuwen van dyken, dammen en waterwerken 34.11 pet., van bruggen en duikers 47.73 pet., en van
wegen 10.19 pet.
g) Hiervan respectievelijk 44.97, 38.80 en 12.40 pet. als boven.
h) Heerendienstpligtigen mogen hiervoor alleen gebezigd worden wanneer voor de reglementair bepaalde looncn geen vrijwillige koelies
te bekomen zijn en overigens alleen in die gevallen, waarin de voorschriften omtrent de reizen van landsdicnaren de verstrekking van
een vast aantal koelies wettigen.
Ue voorafgegane opgaven bevatten géén zuivere vergelijking van het aantal der in 1877 en in 1878 gevorderde
heerendiensten , omdat zij uit de gewestelijke lieerendienststateir uvergenomen zijn moeten worden en deze hier en
daar in 1878 anders werden ingerigt dan in 1877. Zoo
vindt men, wat de hijzondere diensten Ijetref't, omtrent
Soera baija vermeld dat de heerendienst-staten er in 1877
met uit". November werden afgesloten en dus de in December van dat jaar gevorderde heerendiensten werden
gebragt op de staten van 1878; — omtrent Batavia, dat
op de staten van 1878 een aantal heerendienstpligtigen
zijn weggelaten, dfc in vroegere staten wel vernield, maar
in de jaren, waarop die staten betrekking hadden, toch
in werkelijkheid niet tot arbeid opgeroepen waren; —
omtrent Pasoeroean , dat de legger der heerendiensten er
is verbeterd bij de nieuwe indeeling van het gewest
(Indisch Staatsblad 1878 n°. 105) en dat dientengevolge
in 1878 minder bijzondere diensten zijn uitgetrokken dan
in 1877.
Zeker is het, dat gedurende het jaar 1878 in sommige
gewesten méér bijzondere diensten zijn gevorderd dan in
1877, wat hieraan is toe te schrijven , dat heerendienstpligtigen moesten worden beschikbaar gesteld voor de bewaking der nieuw opgerigte koflij pakhuizen; dat meer
gevangenen moesten worden vervoerd, enz.
Voor algemeene diensten werden in 1878 in twaalf ge\vesten minder en in negen gewesten méér dagen arbeid gevorderd dan in 1877. In het geheel werden voor deze soort van
diensten 274 0(55 dagdiensten méér gevorderd, wat hoofdzakelijk hieraan is toe te schrijven, dat in 1878 zware
overstroomingen plaats vonden, waardoor het onderhoud
van wegen , bruggen , dammen, duikers en waterleidingen
veel arbeid eischte. In Soerabaija moest een groot aantal
heerendienstpligtigen te werk worden gesteld aan het herstellen der dijken langs de Kediri-, Soerabaija-en Porrongrivieren ; in Bezoeki ljragten overstroomingen groote schade
toe aan de waterwerken te Sitoebondo.
§ 2.

Buüeiibctiltiu(/e>i.

Voor de residentie Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo,
waar de heerendiensten tot dusver nog beheerscht werden
door regelingen van de opvolgende gewestelijke bestuurders ' ) , o. a. van 1860, 1861 en 1877, is in Februarij
il., even als reeds vroeger voor al de overige gewesten
buiten Java geschied was, overeenkomstig het voorschrift
van art. 57 van het Regeringsreglement, eene algemeene
verordening tot regeling van de persoonlijke diensten uitgevaardigd (Indisch Staatsblad 1879 n°. 92). Daarbij is bepaald
dat in het gewest geene andere heerendiensten, beloond of
onbeloond, gevorderd mogen worden dan die onvermijdelijk
noodig zijn voor: het aanleggen of bouwen, de herstelling
en het onderhoud der land- en waterwegen, bruggen ,
wachthuizen en passangrahans; — het vervoeren van gouvemementsreizigers en goederen, voor zoover dit niet door
aannemers geschiedt; — het bezetten van wachthuizen; —
het doen van de laatstelijk gebruikelijke diensten bij
sommige inlandsche hoofden in de afdeelingen Amoenthai,
Martapoera en Bandjermasin en ommelanden; — het aanleggen of bouwen, de herstelling en het onderhoud van
') Alleen was in 1872 door de Indische Regering eene beschikking
ter zake genomen, welke de strekking had om een einde te maken
aan het oproepen van heerendienstpligtigen ten dienste der uitvoering
van niet-militaire landswerken (verg. het verslag van 1873 blz. 90).
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen.
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militaire werken, bij volstrekte onmogelijkheid om vrije
arbeiders te bekomen, doch alsdan tegen dezelfde betaling
als plaatselijk aan vrijwillige arbeiden moet worden te
goed gedaan; — het Darstellen van schade, veroorzaakt
door rampen van hooger h a n d , en eindelijk het afwenden
va n algemeen gevaar.

Feitelijk werd door deze bepalingen de bestaande toestand
gehandhaafd. Omtrent de diensten ten behoeve der inlandsche hoofden in de genoemde afdeelingen is uu eerst
aan de Regering bekend geworden dat ze niet tot de oude
lands-instellingen behoorden, maar in 1861 door hetgewestelijk bestuur waren ingevoerd, en dat ze in 1877, toen
de nieuwe bestuursorganisatie der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo in werking werd gebragt, mede bij gewestelijke regeling beperkt waren geworden. Bij gelegenbeid van de bekrachtiging der nieuwe ordonnancie door
het Opjierbestuur is de Indische Regering uitgenoodigd
om er voor te zorgen, dat het op zoo onregelmatige wijze
in het leven geroepen regt op heerendienstpligtigen uitdrukkelijk werd ontzegd aan de hoofden die in het vervolg
(op de alleszins voldoende traktementen bij de bedoelde
reorganisatie van het bestuur ingevoerd) niogten worden
langesteld
Nog verdient hier te worden aangeteekend dat in 1877,
met medewerking van het gewestelijk bestuur, in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo eene regeling is getrotFen
omtrent de af koopbaarheid der heerendiensten ten behoeve
van de inlandsche hoofden, t e n g e v o l g e waarvan elk dienatpligtige zich daarvan kan ontslaan tegen betaling van
f 0,40 voor eiken niet verrigten dagdienst. Ter voorkoming
van misbruiken verleenen de besturende ambtenaren hunne
tusschenkoinst voor de inning der afkoopsom en hare
uitkeering aan de betrokken hoofden. Deze facultatieve
afkoopbaaretelling is te beschouwen als eene schikking
tusschen de hoofden en de bevolking, en daarom bij de
hooger besproken ordonnancie onaangeroerd gelaten.
Het volgend staatje geeft een overzigt van het aantal
heerendienstpligtigen in het meergenoemde gewest en van
de heerendiensten in 1878 aldaar gevorderd.

AFDEELINGEN.

Bandjermasin en ommelanden

Aantal
dienstpligtigen
in 1878
gemiddeld dagelijks
opgekomen

Aantal
dienstpligtigen. in betaalden in onbabwldsa
heeren»
heerendienst, o)
dienst. a)

4 506

19

176 a 177

Martapoera

17 744

20

712

Amoenthai

58 180

31

1242

Doessoen en Dajaklanden.

6 093

15 a 16

195

Sanipit

2 219

la2

35

In Billiton is, overeenkomstig het in 't vorig verslag
(blz. 86) aangekondigde voornemen, in Januarij jl. eene
uitbesteding gehouden voor het vervoer over land van
's landt goederen en gelden en voor liet laden, lossen en
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verwerken van steenkolen in 'slands kolendepót, maar
dewijl zich geen gegadigden hebben voorgedaan, tullen
de heereudiensten voor die behoeften van 's landt dienst
voorloopig nog moeten worden bestendigd.
Voor dit gewest, zoowel als voor de Lampongsche districten eu Benkoelen, zijn, ter aanvulling van eene leemte in de
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verordeningen tot regeling der heereudiensten, alsnog straffen bedreigd tegen nalatigheid in het vervullen van verpligte
diensten (Indisch Staatsblad 1878 n°. 136, 180 en 260).
Omtrent het g e b r u i k , dat in 1878 van de verpligte
diensten der bevolking in Benkoelen gemaakt is, zijn de
navolgende opgaven ontvangen.

Aantal di kgdiensten gei urende 1878 f.•evorderd:
Beschikbaar
getid
AFDEELINGEN.
heerendienst"
pligtigen.

Hoofdplaats Benkoelen

. . .

Ommelanden van Benkoelen. .
Laïs

Manna

en

Pasoemah

1275

voor het
onderhoud
van
wegen
en
bruggen.
i

voor het
tot
vervoeren der
goederen van
wering van
gouvernerampen.
mentsdienaren.

Gemiddeld
aantal
dagdiensten

Totaal.

per jaar
voor eiken
dienstpligtige.

2 003

»

84 318

2 003

IV,

5 317
3 296

83 168

1150

>

36 500

200

»

36 700

11

3 689

35 485

439

»

35 924

10

5 052

(iO 624

150

»

60 774

12

6 190

61394

700

»

62 094

10

1991

13140

50

»

13190

7

4 674

49 700

1830

T>

51530

11

16

Oeloe

Totaal.

.

31484

340 011

6 522

y>

346 533

11

Over 1877 waren de cijfers.

.

30 176

461 894

13 352

f>

475 246

16

"Wat de heerendiensten in de hierboven niet genoemde
gedeelten van de buitenbezittingen betreft, is niets bijzonders mede te deelen.
III.

LANDELIJKE INKOMSTEN.

§ 1.

Java en

')

Madura.

Landrente. Volgens de op blz. 90 van het vorig verslag
besproken ordonnancie van 11 Maart 1878 (Indisch Staatsblad n°. 110) moest de aanslag van de voor geregelde
c u l t u u r bestemde gronden en woonerven, die in 1877 reeds
landrentepligtig waren geweest, in 1878 onveranderd
blijven, tenzij wijzigingen noodig werden geacht in verband met verkregen betere gegevens omtrent de opbrengst
en de uitgestrektheid der gronden. Inderdaad zijn voor
alle gewesten, met uitzondering van Tagal en Madura,
wijzigingen noodig geoordeeld, meest ten gevolge van de
onderzoekingen welke hebben plaats gevonden naar aanleiding van de mede in het vorig verslag vermelde regeringscirculaire van 14 April 1878. In Samarang, Probol i n g g o , Bezoeki, Madioen en Kediri beoogden die wijzigiugen eene vermindering van den aanslag; in verschillende afdeelingen van eerstgenoemd gewest had men in
1873 voor den vijfjarigen aanslag veel te hooge productiecijfers in rekening gebragt. In alle overige gewesten
daarentegen leidden de wijzigingen tot eene verhooging
van den aanslag. Vooral in Bantam en in Krawang werd
de bestaande aanslag bijna overal te l a a g bevonden , en in
eerstgenoemd gewest kwamen bovendien vele onregtmatige
vrijstellingen aan het licht, waaraan een einde werd gemaakt. Elders gingen verhoogingen in het eene gedeelte
») De mededuelingcn, vroeger in deze afdeeling opgenomen ten
aanzien van de bedrytsbelasting, zjjn thans overgebragt naar hoofdstuk BI, omdat het beheer van bedoelde belasting sedert 1 Januari)
1878 van het departement van binnenlandsch bestuur is overgegaan
by dat van financiën.

van een gewest gepaard met verminderingen in een ander
gedeelte, maar de verhoogingen waren aanzienlijker dan
de verminderingen. "Waar vroeger de gegevens, door de
metingen van het personeel der statistieke opneming verkregen, nog niet in de landrente-leggers waren opgenom e n , geschiedde dit nu. Plotselinge verhoogingen tot een
aanzienlijk bedrag werden echter bij de wijzigingen van
den aanslag vermeden.
Alle gewesten te zamen genomen, onderging de aanslag
van de bovenbedoelde gronden door de besproken wijzigingen eene vermeerdering van f 202 720,26 6 , daar hij
voor 1877 f 17 411 814,25 5 ' ) , voor 1878 f 17 614 534,52
bedroeg. Bovendien werden echter in 1878 weder nieuw
aangelegde sawahs, erven, boomgaarden en nipabosschen
in de landrente aangeslagen, terwijl voorts, naarmate de
op blz. 96 van het vorig verslag bedoelde afbakening der
tegalvelden vorderde, een aantal van deze, die vroeger
als gogo's telkens slechts voor één jaar aangeslagen werden, in den vasten aanslag der voor geregelde cultuur
bestemde gronden begrepen werden. (In zeven gewesten —
Prennger regentschappen, Samarang, Soerabaija, Pasoeroean , Probolinggo, Madioen en Madura — was tijdens den
aanslag de afbakening geheel afgeloopen en werden mitsdien alle tegalvelden voor vast aangeslagen.) Tengevolge
van deze oorzaken klom de aanslag der voor geregelde
cultuur bestemde gronden en der woonerven nog met
f 374 242,68. Daarentegen onderging die aanslag, wegens
het te "niet gaan van gronden, eene vermindering ten
bedrage van f 40 539,77 *. In het geheel bedroeg mitsdien
de aanslag der voor geregelde cultuur bestemde gronden
en der woonerven in 1878 f 17 948237,42'. De aanslag
der gogo's daalde natuurlijk, omdat daaronder zooveel
minder gronden begrepen werden dan in 1877; hij bedroeg
in 1877 f439 263,50 s , in 1878 f 285 431,08 s , dus f 153832,42
3
) In het vorig verslag werd gezegd f 17 411575,69». Het onbeduidende verschil, ten bedrage van f238,56 is in noot * van byiage
N hierachter toegelicht.
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Koloniaal verslag van 1879.
minder Voor alle landrentepligtige gronden te zanten beS w f f d e aanslag In 1878 f i s 233 068,51, dat la f382 590,75
meer dun in ' s 7 7 - ! ) , ! a f c o h r ö r i n g » en vrijstellingen
(wegen» het onbeplant blijven van gronden, wegens iuu>
lukkin" - van den oogst, — die. lioewel in mindere mate dan
in 1871?, toch weder veelvuldig voorkwam ten gevolge
van langdurige droogte en van ziekte in het g e w a s , — en
wetten* oen der redenen in !n>!i>eii Staatsblad 1H72 u°.66
genoemd) beliepen f 1 588 489,16», zoodat in 1878 werArlijA Ie heffen was f 16 645 179,34', dat is f 726 686,40
meer dan in 1877. ')
Voor verdere bijzonderheden betreffende den aanslag van
1878 kan verwezen worden naar bijlage N hierachter.
De Indische Regering stelt zich voor om, gebruik makende van de ondervinding die bü de uitvoering der hooger
bedoelde circulaire van 14 April 1878 is verkregen, nader
volledige voorschriften uit te vaardigen betredende hetgeen
moet worden gedaan om den tegen woordigen aanslag der
landrente gestadig te verbeteren en om de noodige gegevens te verkrijgen voor eene definitieve algemeene regeling dezer belasting; zoodanige voorschriften zijn reeds in
bewerking.
Tijdens de invoering van het landrente-stelsel in de

Preanger regentschappen werden door den toenmaligen
resident bezwaren te berde gebragt tegen art. 14 der ordonnaucie betreffende dit onderwerp (Indisch Staatsblad
1872 n c . 219 b), waarbij hem o. a. was opgedragen om in
speciale registers aanteekening te doen houden van alle
overgangen van bezitregten op landrentepligtige gronden.
Hem werd toen vergund om die aanteekening voorloopig
te doen geschieden in den legger der klassiükatie. Onlangs
verkregen inlichtingen hebben echter aan de Indische
Regering den indruk gegeven dat de in 1872 geopperde
bezwaren geacht konden worden niet meer te bestaan, en
daarom heeft zij thans op de naleving van het aangehaalde
artikel aangedrongen.
Aangezien ook gebleken w a s , dat in eenige streken van
de Preanger regentschappen in de leggers der landrente,
in stede van de namen der regthebbenden op de grondstukken, werden ingevuld de namen van de personen aan
wie de gronden tijdelijk waren afgestaan tot onderpand
voor de voldoening van schulden, werden de ambtenaren
van het binnenlandsch bestuur in genoemd gewest tevens
aangeschreven om zooveel mogelijk te zorgen dat de werkelijke landrentepligtigen in de leggers werden ingeschreven.
Belasting op vischvijvers.
De opbrengst dezer belasting
in de laatste vijf jaren blijkt uit het volgende overzigt.

Gewesten.

1875.

1876.

1877.

1878.

f 2 623 f 2 554 f 2 5 4 2 f 2 607 f 2 7 1 2
10 337 11832
8 474
9820
11312
240

240

270

270

Uit dit overzigt blijkt dat de toeneming der opbrengst
in 1878 het aanzienlijkst was in Soerabaija . waar de hoogere
aanslag gemotiveerd werd door de B e g i n g der ] rijzen
van de ir'Ucb in de laatste jaren. In Bantam, J a p a n en
Pasoeroean was de verhooging bet gevolg van den aanslag
van nieuwe vijvers. De vermindering in Probolinggo is te
wijten aan eene overstrooniing der vischvijvers.
Vogelnestg rotten. De inkomsten die het (iouverneiiient
ontleende aan de exploitatie van VOgelnestgrotten of klippen
waren in 1878 f 657,76 lager dan in 1877, zoo als \iii de
volgende opgaaf blijken k a n :
1°.

voor de in 1872 voor 25 jaren verhuurde klippen

in Biigelen en de Preanger regentschappen werd de be>
dongen huursom van f 39 287 ontvangen;
2°. de klippen van Samarang en J a p a r a , die aan
nabij gelegen dessa's verhuurd worden , bragten op f 174,84,
tegen f 190,10 in 1877;
3°. de grotten of klippen, die in zes andere gewesten
op Java (Bantam, Soerabaija, Rembang, Bezoeki, Probolinggo en Banjoewangi) en op Madura jaarlijks verpacht
worden, brayten op f 155 8 2 6 , tegen f 154 560 over 1877.
Voor 1879 zijn in al de zeven residentien, Banjoewangi
alleen uitgezonderd, veel lagere pachtsommen verkregen,
zoodat het totaal slechts bedraagt f 108 792; voor de
grotten in Soerabaija bijv. is toen slechts bedongen kunnen
worden f 72 012, tegen f 96 612 voor 1878 en f 105 984
voor 1877. en voor die in Rembang f 30 120 , tegen f 48000
en f 39 000 voor 1878 en 1877;
4°. de in December 1878 te Samarang geveil-'e vogelnesten uit de gouvernementsgrotten te Bongkob (Djokjokarta) en uit die in deafdeeling Patjitan (Madioen) bragten
(met inbegrip van eenige nesten zoogenaamde zwarte soort,
herkomstig van de Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo)
te samen f 4371,50 op, terwijl de veiling in 1877 f 6280
had afgeworpen.
§ 2.

Landrente en verpachtingen -) in Boeleleng en Djembrana
(Bah). Of over 187S uit deze landschappen eenige landrente
in 's lands kas is ontvangen, blijkt niet. In het vorig verslag (bis. 91) is reeds medegedeeld dat in vroegere jaren
de in Boeleleng opgebragte landrente steeds tot haar volle
bedrag ter bestrijding der kosten van het inlandsch bestuur
is aangewend, en dat ook van de in Djembrana geheven
belasting slechts onbeduidende sommen aan het Gouvernement verantwoord werden.
De opbrengst der verpachtingen in de laatste vier jaren
blijkt uit het volgend overzigt. dat tevens aanwijst hoeveel
daarvan in 's lands kas kwam na aftrekking der bezoldiging
van de inlandsche besturen.
Opbrengst di r verpachting

281

1348
1184
1 379
1450
1342
4 1 3 0 5 42 034 42 522 4 2 9 1 * 43860
3 429
3 495
2737
3 437
3541
167 015 168 389 178 783 184793 194943
25 512 25 629 25 826 25837 25947
5124
3 524
3 428
3 555
4892
6 854
7367
7 088
7 422
7 237
1911
1952
1943
1956
1951

Totaal . . f264 208 f267 914 f276 187 f284606 f298055

JAREX.

van het
opiuuidebiet.

van van de
de
vaart
Totaal.
rund- te Gilislagt. 11 >a n o k .

Af:
voor
bezoldiging

In
*s lands
kas
gestort.

sturen.

BotMtn$.
1875.
1876.
1877.
1878.

")
f 217 056
120 000
180 000
204 120

u) In dit gewest worden de vischvijvers aan de nieestbiedenden
verhuurd.

|) In het vorig verslag werd gezegd dat in 1877 werkelijk te
heffen was f 15 919 185,08. Het bedrag van den vasten aanslag was
toen t 238,56 te laag gesteld (zie vorige noot); maar daar
ook het
neilrag van de vrijstellingen en afschrijvingen f 930,695 te laag was
opgegeven (zie noot • in bijlage N hierachter), was de opgave van
liet te heffen bedrag f 692,13* te hoog. Men leze dus f 15 918 492,94*.

Buitenbezittingen.

jfi

Bantam . . .
K ra wang a).
Tagal . . . .
Samarang . .
Japara . . . .
Remliang . .
Soerabaija . .
Pasoeroean. .
Bezoeki. . . .
Probolinggo.
Madura . . .

1874.

87
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f218 052 f 7 200 f
7 200|
120 912
7 200
180 828
7 200,
204 936

210 852
113 712
173 628
197 736

f 300 f 3 000 f 26 220 f 4 3801 f
4 380
240
2 400
26 280
4 380,
300
4 200
27 660
4 380
360
4 340
24 480

21 840
21 900
23 280
20100

f996
912
828
816

»

Djembrana.

1875.
1876.
1877.
1878.

f 22 920
23 640
23 100
19 780

a) Na aftrekking van f 144 voor onkosten.
J

) In dit hoofdstuk behandeld omdat de opbrengst wordt verantwoord aan het departement van binnenlandsch bestuur.
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Landelijke

inkomsten

in het gouvernement

van Celehes

en ouierkoorifheêt*. Deze belastingen bebben in 1878
minder dan in vorige jaren opgebragt ten gevolge van

den ongunstigen oogst dei' meeste ge wassen en de geringe
productie der zoutpannen. Bovendien zijn de verkregen
opgaven onvolledig. Voor zooveel mogelijk wordt echter
bieronder weder het gebruikelijke overziet van de opbrengst
in de laatste; twee jaren gegeven.

Vert:e:iing der pndivelden .
ld

f

der suikerrietvelden

1 «7 7.

18 78.

204 138

f 141561 a)
1794

2 237

ld.. der zoutpannen . .

1 273

632

Tesangbelasting
Zoogenaamde koffijbelaating
(in de bergregentschappen

8 203

l>)

8 748

8 643

60

34

224 73'.)

f 152 6*34

der afdeelingen Noorderen Oosterdistrieten). . .
Bamboe-levering

. . . .
f

u) Aan deze opgave ontbreekt nog de opbrengst te vertieninjr. in
het glarnngscliap Djodjolo (Oosterdistricten), waarvan de heffing vertraagd werd doordien liet gewas later dan gewoonlijk tot rijpheid kwam.
ft) Di' in natura geleverde tesang-padi was nog niet verkocht toen
de bomvstoft'en voor dit verslag ingediend moesten worden.
IV.

AGHAKISCIIE AAXOELEUENHKDEX;
VAX (JKÜXD.

§ 1.

Java en

AFSTAND

Madura.

In aansluiting aan vorige verslagen kan aangaande de
agrarische aangelegenheden het navolgende worden aangeteekend.
Conversie tan communaal in erfelijk individueel bezit.
De aanteekeningen omtrent dit onderwerp werden in het
vorig verslag (bis. 92/93) besloten met de mededeeling
dat de Gouverneur-Generaal nadere inlichtingen had doen
vragen over verschillende punten die bij het stellen vau
algemeene regelen ter sprake zouden komen. Uit den
aard der zaak zijn alleen die residenten geraadpleegd, in
wier gewesten communaal bezit voorkomt. De gewestelijke "rapporten zijn ontvangen en bij de Indische Regering in overweging. Bouwstoffen voor eene algemeene
regeling zijn in die rapporten schaars te vinden. Vele
ambtenaren hebben meer gezocht naar bezwaren, die uit
conversie zouden kunnen voortvloeijen, dan naar middelen om die bezwaren uit den weg te ruimen of te ontgaan.
Het verband tussehen grondbezit en verpligte diensten
schijnt voor velen een schrikbeeld te zijn tegen de conversie; dat schrikbeeld zou echter van zelf vervallen zijn
als men zich de moeite had willen geven de toestanden
na te gaan in die streken van Java , waar erfelijk individueel bezit bestaat, en desniettemin cultuur- en heerendiensten geregeld worden verrigt, het dessa-verband behoorlijk wordt gehandhaafd, de irrigatie der sawahs geen
belemmering ondervindt en het gezag der dorpshoofden
niet minder is dan elders.
Dit neemt niet weg dat de conversie gemakkelijker tot
stand zou komen en welligt reeds gekomen zijn, zoo de
druk der cultuur-, en de buitensporige opdrijving in een

[Nederl. (Oost-) India,]

vorig tijdvak van de heerendiensten, geen eigenaardige
ïiioi'ijelijkhedeii hadden opgeleverd voor elke verbetering
op agrarisch gebied. Zeer zeker zou de uitvoering der
wet van 9 April 1870 en van de daaruit voortgevloeide
voorschriften minder vertraging ten aanzien der regeling
van het inlandseh grondbezit hebben ondervonden, indien
eene beperking der verpligte diensten tot een redelijk peil
daaraan had kunnen voorafgaan.
Onder deze omstandigheden, nog verzwaard door de
slingering die in de inzigten der Regering omtrent de conversie gedurende do laatste jaren heeft plaats gehad, en
menig ambtenaar het spoor bijster heeft doen worden,
mag het een verblijdend teeken heeten, dat het streven
naar verbetering van de agrarische toestanden bij de

bevolking zelve geenszins heeft opgehouden, doch dat zich

meer en meer de neiging openbaart om de communale
gronden minder dikwijls aan nieuwe verdeeling te onderwerpen. In verschillende streken worden die gronden
zelfs in het geheel niet meer jieriodiek verdeeld, en komen
alleen verscliikkingen voor wanneer bijzondere redenen
daartoe aanleiding geven. In sommige bij de gouvernements-suikercultuur ingedeelde dessa's worden alleen de
voor die cultuur bestemde gronden nog periodiek verdeeld,
terwijl de deelgeregtigden een vast aandeel hebben in de
overige dessagrouden.
Volgens de laatste berigten werd op last der Indische
Regering eene behoorlijk geformuleerde regeling ontworpen. Ofschoon op spoedige afdoening is aangedrongen,
heeft men gemeend zich van nieuwe aanschrijvingen van
hier te moeten onthouden, ten einde geeu complicatien te
doen ontstaan van het werk dat thans verrigt wordt om
de zaak tot eene bruikbare oplossing te brengen.
Eigendomsregt van den Staat; titels voor hel bezit van
gronden tot het domein behoorende. Aangaande dit onderwerp zou letterlijk kunnen worden herhaald wat in het
vorig versla? is gezegd. Immers ook in 1878 zijn weder
eenige regtsvorderingen tot ontruiming van gouvernementsgronden, die zonder wettigen titel door Chinezen of
Arabieren bezeten werden, ingesteld, met het gevolg dat
van de gedaagden sommigen nog een titel aanvroegen;
anderen vrijwillig de geoccupeerde gronden ontruimden,
na daartoe gesommeerd te zijn; terwijl eindelijk tegen de
enkelen , die niet in submissie kwamen, vonnissen tot ontruiming verkregen en ten uitvoer gelegd werden.
Schadevergoeding bj beschikking over de gronden der
bevolking. Ook hieromtrent is niets anders te berigten dan
wat ten vorigen jare werd aangeteekend. Alleen ten algemeenen nutte en ten behoeve van de suikercultuur op hoog
gezag is over gronden der bevolking beschikt geworden.
Vervanging van erfelijk individueel bezit door eigendom.
In de meeste gewesten zijn sedert de af kondiging vau het
Koninklijk besluit van 16 April 1872 n°. 29 (Indisch
Staatsblad n°. 117) slechts zeer weinige, in vijf gewesten
(Batavia, T a g a l , Pasoeroean, Rein bang en Madura) nog
in 't geheel geen aanvragen ingekomen tot vervanging
van erfelijk individueel gebruiksregt op grond door eigendom. Slechts in de residentien Pekalongan, Samarang,
Soerabaija, Kadoe en Madioen was het getal aanvragen
eenigszins aanzienlijk, zoo als uit de volgende tabel blijkt,
die 1°. een aangevuld (verbeterd) overzigt bevat over de
jaren 1872 tot en met 1877, met aanwijzing tevens van
de uitgestrektheid waarvoor titels verlangd werden; 2°.
vermeldt welk gevolg de aanvragen tot op 31 December
1877 gehad hadden; en 3°. het getal der in 1878 ingekomen, afgedane (of vervallen) en nog aanhangig gebleven
aanvragen doet kennen, over dit laatste jaar echter zonder
vermelding van uitgestrektheid, omdat dienaangaande hier
te lande geen gegevens zijn ontvangen.
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1872—1877

EDUBEKDE HET JAAR 1 8 7 8 '~ =

Op 31 Deeembe
1877 nog
afgedane (of vervallen) aanvragen.
aanhangig gemaakte aanvragen.
in behandeling
aangebleven
haugig
aanvragen.
Tocge ivezen.
1877.
Afgewezen.
Vervallen.
1872 en 1873.
1870.
1874.
1875.
g e " toegc- alge- verraaakte wezen. wezen.
vallen
;\anvra
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal
Getal Bouws, CMal
Getal
Getal
nau- Bouws.
aan- Bouws. gen.
nan- Bouws. aan- Bouws. ;ian- Bouws. aan- Bouws
aanaan- Bouws.
Bouws
vragen.
v ra gen.
vragen.
vragen.
vragen.
vragen.
vragen.
v ragen.
vragen,

B

'S
a

m i

GEWESTEN.

ui
t»
a
I

O
»
B

Bantam

I

18

n

n

3

1>

Krawang

0

10

n

n

0

M

P

Preanger regentschappen

I

1

n

n

1

1

B

Cheribon

/500

V

n

M

00
«O
I

1

41
•289

Peknlongan

111

773

28

107

12

133

2

23

I

15

4

33

Samarang
Japara
HUI

r,\

14

40

Bezocki
Banjoewangi

l ,01 / 5 oo

3

"/500

II

Banjoemas

1

11

Bagelen

1

5

Kadoe
.VI

Madioen

81

01»

.

b) 54

99

3
32

77

16G

n

n

2

''/5,0|

3Wi

41

n

/soo
20

085

18

99

33

152

<<) i

1

o

1

13

/s,

3

»

»

♦j

«

n

»

3

6

17

M

1

5

46

h) 16

50

3

4

1

102

55

31

1

126

9!>

270

23

72

KI

31

«l

72

74

178

4

24

19

102

2

7

100

1041

M

451

171

517

2707

70

17

s

231

<•) 5

n

Ï)

2034

829

41

"Va»

100

122

1

13

554

n

.

2

/500

o

22

Kediri

a)
b)
r)
«O
<•)
f)
o)
h)

i
4

Probolinggo

Te zamen

n

n

n

Socrabaya

7S

e) 138
27

124

M

212

f) 25

138

1002

f ) 327

174

In den regel is de opgaaf der hlalc uitgestrektheid in bouws afgerond.
Alle in 1873 ingekomen.
Van 4 dezer aanvragen wordt eerst in de opgaven over 1878 gewag gemaakt, zonder dat blijkt in welk jaar zij aanhangig waren gemaakt, noch ook over horveel bouws zij liepen.
Omtrent deze aanvraag geldt hetzelfde wat iu de vorige aanmerking is gezegd.
Idem idem wat I aanvragen betreft.
Idem idem wat 4 aanvragen betreft.
Idem idem wat 11 aanvragen betreft.
Aanvankelijk was hiervoor opgegeven 44, doch het bljjkt dat 28 vau de 44 aanvragen, die bedoeld waren, reeds onder de opgaven over het tijdvak 1872—1877 wareii medegeteld.
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J A K E X.

vreemde
oosterlingen.
Aantal bouws waarop
de overeenkomsten
betrekking hadden.
communaal
bezit.
individueel
bezit.

Ook liet meerendeel der in 1878 ingediende aanvragen
om eigendomstitels betrof sawahs. In Madioen en Kediri
hadden de aanvragen ten doel om te voorkomen dat de
individueel bezeten gronden te eeniger tijd in het coinmunaal bezit werden opgenomen. Ook in de overige gewesten ,
waar aanvragen voorkwamen, met uitzondering van Sam a r a n g , was het den verzoekers er om te doen zich zelven
of hun erfgenamen een goed gewaarborgd rogt op den grond
te verzekeren. Ten aanzien van de aanvragen in Samarang
wordt vermoed dat zij gedaan zijn op instigatie van zaakwaarnemers , die met het opstellen der rekesten eenig geld
trachtten te verdienen; tegen de meeste dezer aanvragen
is dadelijk na de eerste afkondiging verzet aangeteekend.
In Bezoeki waren eenige lieden voornemens aanvragen in
te dienen, meenende dat een eigendomstitel vrijstelling van
heeren- en cultuurdienst zou medebrengen; beter ingelicht,
hebben zij van h u n plan afgezien.
In Kadoe zijn een groot aantal van de in vorige jaren
— meest op aansporing van particuliere tabaksondernemers
— ingediende aanvragen weder ingetrokken, zoo als uit
den medegedeelden staat is gebleken. De resident van dit
gewest heeft aanleiding gevonden om zich tot de Indische
Regering te wenden met de vraag, hoe gehandeld moest
worden met eeiuge bij den landraad te Magelang aanban»
g i g e verzoeken om uitwijzing van erfelijk individueel gebruiksregt, welke reeds twee malen waren afgekondigd
zonder d a t verzet had plaats gehad, hoewel het nagenoeg
zeker w a s dat zij ingediend waren door onbevoegde personen. Hem is geantwoord dat indien de termijn , bij art. 9
van het Koninklijk besluit van 16 April 1872 n°. 29 (Indisch Staatsblad n°. 117) voor het aanteekenen van verzet
gesteld, was verstreken, de landraad overeenkomstig het
imperatief voorschrift in art. 12 de verzoeken moest toewijzen als de stukken in orde waren. Daarbij werd echter
tevens opgemerkt, d a t de twijfel omtrent de regten der aanvragers volledig had kunnen opgelost worden wanneer
tijdig genoeg verzet was aangeteekend, waartoe niet alleen
de belanghebbende, maar iedereen bevoegd is, en d a t , in
gevallen als de door den resident bedoelde, liet in de eerste
plaats de pligt der ambtenaren zou geweest zijn om van die
bevoegdheid gebruik te maken. In denzelfden zin (zie
Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3321) zijn de overige
residenten ingelicht geworden, met opdragt om voortaan
elke aanvraag door een controleur of adspirant-controleur
te doen onderzoeken, wat te minder bezwaar kan hebben ,
omdat die ambtenaren, ingevolge de bestaande voorschriften,
toch zooveel mogelijk met het doen der aankondigingen in
de dessa (artt. 5 en 7 van het Koninklijk besluit) moeten
belast worden. De genoemde ambtenaren zouden d a n , bij

Aantal gewesten waar
overeenkomsten
ter registratie werden
aangeboden.
Aantal geregistreerde
overeenkomsten.

Uit het voorafgaande overzigt blijkt, dat bij het eind
den minsten twijfel omtrent de regtmatigheid van een vervan 1877 in 't geheel (volgen! de laatste opgaven) 693
zoek, daartegen verzet moeten aanteekenen , en dit nimmer
eigondomsaanvragen door Inlanders waren Ingediend, waarmogen nalaten wanneer het verzoek op communaal bezeten
van ruim 600 alleen in de vier residentien Pekalongan,
grond betrekking had of afkomstig was van een dessahoofd.
Soerabaija, Kadoe en Madioen. Van deze 693 aanvragen
Door de uitvaardiging van dit laatste voorschrift is gevolg
waren er op genoemd tijdstip 171 toegewezen, 138 algegegeven aan het denkbeeld, blijkens het vorig verslag
wezen, 57 vervallen (doordien de aanvragers óf hun verzoek
(blz. 93 noot 1) door het Opperbestuur bij de Indische
introkken of kwamen te overlijden), en niet minder dan
Hegering ter sprake gebragt, om eenige voorziening te
327 nog in behandeling. De uitgestrektheid der aangenemen ter voorkoming van onregtmatige toeëigening van
vraagde gronden is uit de Indische opgaven niet volledig
gronden door dessahoofden.
te kennen ; zij doen alleen zien dat 082 van de 693 aanW a t de o]) blz. 94 in het vorig verslag besproken kwestie
vragen betrekking hadden tot eene gezamenlijke uitgebetreffende den afstand van grond aan inlanders op de hoofdstrektheid van 5127 bouws, en dat de 171 toegewezen
plaatsen aangaat, is door de Indische Regering de meening
aanvragen 517 bouws betroffen. Verreweg in de meeste
beaamd geworden, dat niet het Koninklijk besluit van 16
gevallen werd de agrarische eigendom gevraagd voor bouwApril 1872 \\°. 29 (Indisch Staatsblad n°, 117), maar art. 62,
velden (sawahs of tegals), slechts zelden voor erven of
alinea 2 , van het Regeringsreglement ten deze voor toetuinen. Behoudens 40 gevallen , voor welke men de bestempassing in aanmerking komt.
ming der gronden niet vindt opgegeven, liepen de aanvragen die tot erven of tuinen betrekking hadden in 't
Verhuring van yfoud door inlanders aan niet inlandert.
geheel slechts over 118 bouws. In 1878 klom het getal
Voor zooverre de overeenkomsten betreffende dergelijke
n o g te behandelen aanvragen, doordien er 174 nieuwe
verhuringen ter registratie werden aangeboden, waren zij
werden aanhangig g e m a a k t , tot 5 0 1 , waarvan er op 31
in 1878 weder talrijker dan in de twee voorafgegane jaren.
December j l . 102 waren toegewezen, 55 afgewezen en 96
Zoo ook het aantal huurders, door wie ze werden aanwaren komen te vervallen, zoodat er nog 248 aanhangig
g e g a a n ; maar de totale uitgestrektheid der gronden,
bleven, waarvan 99 in Samarang, 59 in Madioen, 42 in
waarop deze overeenkomsten betrekking hadden, was
Kediri, 17 in Banjoewangi en 31 in acht andere residenkleiner dan in 1876 en 1877. Ken en ander blijkt nader
tien. Het aantal toegewezen aanvragen was dientengeuit het volgende overzigt:
volge geklommen tot 2 7 3 , waarvan 124 in Madioen, 78
in Soerabaija, 19 in Pekalongan, 16 in Banjoewangi, Sin
Bezoeki, 6 in Kediri, 5 in Probolinggo, 5 in Kadoe, 4 in
Waarvan
K r a w a n g , 4 in Samarang, 3 in Bantam e n 1 in Cheribon.
Waarvan

gesloten
door:

E

in :

1876 . . . .

15

4256 354

72

9296 7152 2144

1877 . . . .

17

4690 92 94

8437 6372 2065

1878 . . . .

17

6113 350 285 «)7628 6038 1590

1

<i) Hiervan in Cheribon 20GG, Tagal 1465, J a p a n 1063, Pekalongan 933. Soerabaija 480, Kediri 207, Reinbang 287, Pasoeroean
240, Madnra 194, Probolinggo 187, Samarang 177 ca in G andere
gewesten te zamen 23'J bouws.

In de drie genoemde jaren werden dus aciilereenvolgens
gemiddeld 2 l s / , 0 0 , l so / 10 o e n ll,V10» bouw bij één overeenkomst verhandeld, terwijl de uitgestrektheid gronds, door
iederen ondernemer in huur genomen, gemiddeld 21*/ 4 ,
457, en 12 bouws bedroeg.
Van de in 1878 bij geregistreerde overeenkomsten gehuurde gronden waren voor de suikercultuur bestemd
533(1 bouws; voor oen aanplant van tabak 524 bouws;
voor de teelt van padi alleen (zonder tweede gewassen) 1100 ,
voor de teelt van padi en tweede gewassen 283 en van
tweede gewassen alleen 296 b o u w s ; voor de oprigting
van gebouwen 64 en voor andere doeleinden 31 bouws.
Voor zoover daaromtrent mededeelingen zijn ontvangen,
bedroeg de uitgestrektheid der gronden, die in 1878 bij
niet-geregistreerde overeenkomsten gehuurd werden, 5506
bouws, waarvan 5000 met suikerriet, 180 met t a b a k ,
110 met padi en 216 bouws met andere gewassen beplant
werden.
In de geregistreerde overeenkomsten betreffende de verhuring van gronden voor de suikercultuur werden de
volgende prijzen per bouw bedongen: in Cheribon van
f 21 tot f 5 0 , in Tagal van f 15 tot f 30, in Pekalongan
van f 35 tot f 4 0 , ir. Japara van f 8 tot f 3 5 , in Soerabaija
van f 4 0 tot f47 1 /., in Probolinggo van f 50 tot f 60 en
in Kediri van f 10 tot f 25.
Ook n u moest weder, even als in 1877, de registratie
van enkele huurovereenkomsten, door vreemde oosterlingen
gesloten , geweigerd worden , daar zij feitelijk niets anders
dan vermomde inpandgevingen waren.
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Klagten over niet-nakoining van geregistreerde overeenkomsten kwaraec voor in Kadoe, en wal ten getale van
viif. Toen daarop regt werd gedaan , bleek liet dat kwade
w i l van de verhuurders in het spel wns. In hetzelfde gewest
en in 'Rembang werden ook klagten over de verbreking van
niet-gwigistreerde overeenkomsten ingebragt, maar hierop
kon uit den aard der zaak geen acht geslagen worden.
Op blz. 94 van Let vorig verslag is medegedeeld , dat de
Indwche Regering., bij de afwijzing van een aan h a a r g e rigt vooretel om verhuring van grond door de inlandsche
iHUJiMUWfflH toe te laten in stroken waar communaal bezit
"bestaat, ,tich had voorbehouden om de wenschelijkheid
eener herziening der ordonnantie van 30 October 1871
(Indiseh Staatsblad n°. 163) op andere ter.sprake gebragte
punten te overwegen , in verband ook met de voorstellen,

evenredig

aan

de

in

de

huurovereenkomst

bedongen

siim ;

3°. dat de verhuring van g r o n d , door de inlandsche
bevolking vrijwillig met kofflj beplant, op straile van
nietigheid verboden is.

Door de eerste bepaling wenschte de Indische Regering
te voorkomen dat de inlandsche v e r h u u r d e n , in het bezit
gesteld van de huursom over verscheidene jaren, de de«sa
verlaten, om zich aan de betaling van landrente en aan
het verrigten van heerendiensten te onttrekken.
Het doel der tweede bepaling blijkt genoegzaam uit hare
bewoordingen.
Bij de derde bepaling zijn de vrijwillig met koffij beplanta gronden der inlandsche bevolking (waarvan het
product, evenzeer als dat van de op hoog gezag aangelegde
tuinen, aan het Gouvernement moet worden geleverd ) ge*
lijkgesteld niet de bij de gouvernemeuts-culture» ingedeelde
gronden , w a t de beschikking daarover ten behoeve van
niet-inlanders betreft. Dit is door de Indische Regering
zoowel in het belang van het Gouvernement als Tn dat
van de inlandsche bevolking noodig geoordeeld. De inlander
die in een oogenblik van geldgebrek zijne vrgwillige koffij'
aanplantingen verhuurde , zou den grond na eemgen tijd
terug kunnen krijgen zonder koftijboomen ; tegen dit nadeel zou hij worden behoed door de nieuwe bepaling,die
tevens bestemd is om het gouvernementsmonopolie te bescherinen.

ter zake in 1875 door den toenmal^gen algemeanen secretaris

gedaan bij zijn rapport over de agrarische aangelegenheden.
Die nadere overweging heeft, blijkens pen zeer recent ber i g t , geleid tot de uitvaardiging der ordonnantie van 29
Junij 1879 (Indisch Stüatsblai n*. 209), waarbij de navolgende nieuwe bepalingen zijn g e m a a k t :
1°. d a t , op straffe van nietigheid van het beding of
van de betaling, geen vooruitbetaling van b u u r mag
worden bedongen of gedaan, dan over een termijn van
één jaar;
2°. d a t , wanneer de verhuurde grond gebezigd wordt
voor de teelt van gewassen die door den huurder niet
kunnen worden geoogst als hij den grond niet langer dan
één jaar in zijn bezit heeft, de huurder — ook daar waar
jaarlijksche verdeeling der gemeentegronden plaats heeft —
in het genot van den grond blijft tot na afloop van den
oo^-st, behoudens zijne verpligtiug om den gene , die in de
plaats van den oorspronkelijken verhuurder'in het bezit van
den grond treedt, eene schadeloosstelling uit te betalen,

Ontginning door inlanders taa motsten
(niettotdedetufi
bcAoorcnden) grond. In welke mate de ordonnantie van
7 Maart 1874 (Indisch Staatsblad n°. 79) geduivn Ie het
jaar 1878 in de verschillende gewesten toepassing erlangde,
kan blijken uit den hier volgenden staat, die ook de totaalcijfers van 1877 b e v a t :

VEKOUNNINÜEN' VERLEEND DOOK:

distrietshoofden.

TOTALEN'.

adsistentresidenten.

residenten.

vwrguiiiilng

(por persoon t,rcrckendj nnclirstaaiulo
BllgetUekttoM

OE WESTEN.
Aantal
Aantal
personen,

bouws.
't)

personen. bouws.
n)

personen

17
2 558
7 298
304
1 150
68
301
52
102
228
38
156
942
205
8 790
7 144
»
7 905
1086
94

13
2 346
5 059
239
99:5
57
175
69
84
166
17
245
843
279
7 032
2 563
»
9 500
529
69

Totaal .

38 438

30 278

3 270

3 782

2 622

28 904

18 382

57

67

892

In 1877 bedroegen de cijfers

u

3190

10
90
»
3 677

13
2 793
5 294
239
1 447
67
175
69
162
288
97
321
1348
395
10717
2567

8 972
1243
94

10 542
818
69

3 361

44 330

37 421

1 641

29 853

20 090

447
235
»
454
10

29
133
35
59
415
92
1
9
»
1067
157

78
117
80
6G
415
116
8
4
»
1042
289

i in bonwi ui'

OBderdeeten van
bouwt).

(I)

17
2 841
7 486
30 i
1303
69
301
52
131
365
73
225
1423
297
11981
7 153

283
188
»
153
1

) Bjj de totalen van elk gewest is dezo vlaktemaat in de onderdeden afgerond.

Aantal

personen. bouws.

a)

Bantam
Krawang
Preanger regentschappen .
Oheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo.
Bezoeki
Banjoewangi
Banjoemas .
Bagelen . .
Kadoe. . .
Madioen .
Kediri. . .
Madura . .

10
66

bouws.

Gemiddeld
betrof dni elke

38j;
,500
4911
/500
353/
,500
393'
,500
155/
x
/500
485/
,500
191»/
,500
1 163
-1
,500

JUS'

,.00
394

'*/
'500

J1644/
1113

x

,500

,500
473'
500

1'"',5 0 0
500
1.9

1"'
I fSOO
nu 500
367'

500

.500
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Blikbaar is <le ordonnancie boter pagelaepj dan in 1877
en is vooral daaraan de

toeneming

van het aantal ver-

gunningen toe te schrijven, Dia betara naleving was voor

een deel te danken aan ijveriger medewerking der inlandsclie hoofden. maar werd vooral bevorderd door de afbakening 1
der tegal volden (zie vorig verslag blz. 96), die thans overal
is afgeloopen.
In de residentie Kadoe zijn , nadat de in cultuur ge-

bragte gronden afgebakend waren, geen vergunningen
tot ontginning verleend, omdat de bevolking bij eene garegelde bebouwing der reeds ontgonnen velden geen be-

hoefte kon hebben aan nieuwe gronden. Om dezelfde reden
zijn er in Japara in het afgeloopen jaar zoo weinig vergunningen uitgereikt.
Het groote aantal der in Madioen verleende vergunningen
is hieruit te verklaren , dat men aan h e n , die in de laatste
jaren gronden hadden o n t g o n n e n , zonder het bestuur
daarin te kennen, alsnog vergunningen heeft u i t g e r e i k t ,
voornamelijk met het doel om het aanleggen van terrassen
te kunnen voorsehrijven.
Hoewel de ontginnen nog dikwijls in het vervullen der
hierbedoel Ie verpligting nalatig bleven, viel toch op dit
p u n t eenige vooruitgang te bespeuren. Wanneer de
ambtenaren met tact en gematigdheid te werk g i n g e n ,
gelukte het hun wel de bevolking tot den aanleg van
terrassen over te halen. Hier en daar echter stuitte men
op een onverzettelijken tegenzin. In Japara werd dikwerf
de ontginning gestaakt wanneer op den aanleg van terrassen werd aangedrongen, en in Probolinggo vroeg de
bevolking geen vergunning voor de ontginning van
hellend terrein, omdat zij slechts over zeer primitieve
landbouwwerktuigen beschikt en de aanleg van terrassen
haar te veel moeite en kotten veroorzaken zou. In Banjoemas en Bagebn daarentegen, waar men thans reeds
vele ierrasgewij/.e aangelegde velden vindt, die eenige
jaren oud zijn en uitnemende oogsten g e v e n , is de bevolking veel meer dan vroeger genegen om de wenken
der besturende ambtenaren op dit p u n t op te volgen.
Nadat geconstateerd was dat Ö1438 o n t g i n n e n . aan wie
in vroegere jaren vergunning was verkend . hunne ontginningen voltooid en aan de hun gestelde voorwaarden
voldaan hadden, is biervan in den loop van 1878 a a n teekening gehouden aan den voet van de uitgereikte
bewijzen van vargunning. Daarentegen werden 2307
vergunningen weder ingetrokken , omdat de personen ,
aan wie ze waren uitgereikt, nalatig waren gebleven in
het nakomen der hun gestelde voorwaarden , of omdat zij
overleden waren en hunne erfgenamen de door hen aangevangen ontginningen niet hadden voortgezet.
Als een geschikt middel om de door roofbouw of andere
oorzaken ontwoude en uitgeputte gronden op onkostbare
wijze weder voor cultuur geschikt te m a k e n , is het
denkbeeld aanbevolen om zoodanige gronden ter beschikk i n g van de ns--:tbijgelegen dessa's te stellen, ten einde
ze desverkiezenrl" met boutgewas te beplanten , waarvan
haar dan bet vrij ;n uitsluitend gebruik verzekerd zou
blijven. Dit denkbeeld heeft reeds dadelijk toepassing
erlangd in een naar districten der afdeeling Ledok (Bagelen),
w a a r d e bevolking zich daarmede zeer ingenomen hadbetoond. De r.dsistent-re.^i irnt dier afdeeling werd gemagtigd
om de reeds door de bevolking gekozen en verder jaarlijks
te kiezen gronden van den bovenbedoelden aard ter beplanting met verschillende houtsoorten aan haar af te staan
op den voet der ontginnings-ordonnancie (Indisch Staatsblad
1874 n°. 79).
Uitgifte van gronden in erfpacht.
Even als voor de
Preanger regentschappen (zie vorig verslag blz. 9G), zijn
thans (ter uitvoering van art. 9 van het Koninklijk besluit
tot regeling der agrarische aangelegenheden) ook voor de
residentien Pasoeroean, Pekalongan, Soerabaija en Probolinggo de streken aangewezen , waar voortaan geen voor
den aanplant van koffij geschikte gronden in erfpacht zullen
mogen worden uitgegeven. Voor de residentien Pasoeroean en Pekalongan is het onderwerp geregeld bij Koninklijk besluit dd. 1 October 1878 n°. 31 (Indisch Staatsblad n°. 345). Alle bij de gouvernements-koffijcultuur
ingedeelde districten ') zijn daar onder de bedoelde streken
>) Ia Pasoeroean z|jn by de gouvernements-koffijcultuur ingedeeld
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gerangschikt, met uitzondering echter van het zuidelijk
gedeelte der districten Sengoro en Gondanglegi in Pasoeroean , omdat de gevestigde bevolking daar te weinig talrijk is dan dat er van gouvernements-kolfijcultuur sprake zou
kunnen zijn , en van de benoorden den grooten postweg
gelegen (lagere) gedeelten der districten Soebah, Kalisalak
en Keboenien in Pekalongan, waar de gouvernementskoffijcultuur weinig te beduiden heeft en ook geen vooruitzigt bestaat op belangrijke uitbreiding. In Soerabaija
is (bij Koninklijk besluit van 20 Maart 187'J B*. 1 ;
Indisch Staatsblad n \ 188;) de uitgifte van gronden in
erfpacht slechts beperkt geworden m de streek die zich
aansluit aan de voorde gouvernements-koffijcultuur gere-

serveerde gedeelten van Pasoeroean, namelijk in het district
Modjosari-Kidoel, nomade in dat gedeelte van het district
Moiljokerto, hetwelk ten oosten van de Sengkriug-rivier
gelegen is. In Proboliuggo zijn (bij Koninklijk besluit
van 8 April 1879 n°. 14 ; Indisch Staatsblad'n°. 212 ;)
5 van de 13 districten gereserveerd, namelijk: Tengger,
Kandangan , Gending, Padjnrakan en Kraksaan.
Naast de aangehaalde besluiten blijven natuurlijk van
kracht de voorschriften, die'uitgevaardigd zijn om (ook in
de niet bepaaldelijk voor de gouvernements-koffijcultuur
gereserveerde streken) uitgifte van grond in erfpacht,
waardoor 's lands belangen zouden kunnen worden benadeeld, te voorkomen. De p u n t e n , waarop door de ambtenaren gelet behoort te worden mj het onderzoek of eenig
aangevraagd terrein voor uitgifte in erfpacht geschikt is,
zijn aangewezen in eene circulaire van den directeur van
binnenlandach bestuur, dd. 2 Februari]' 187Ö, opgenomen
in n°. 2961 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad.
In Junij 1878 (Bijblad n°. 3332) is nader bepaald d a t ,
wanneer terreinen worden aangevraagd die met bosch zijn
begroeid, de commissien van onderzoek zich door een boutvester moeten laten voorlichten omtrent de v r a a g , of de
uitgifte niet om klimatologische of andere redenen (bijv.
de behoefte aan hout voor den lande of de bevolking)
geweigerd behoort te worden. 2)
Bij bet eind van 1877 bedroeg het aantal der in deopenbare registers ingeschreven erfpacbtsperceelen op Java 199,
waaronder:
a. 5 perceelen 3) die ingevolge aanbieding van gouvernementswege in erfpacht waren afgestaan;
b. 143 perceelen *) die op aanvraag in erfpacht waren
afgestaan ;
c. 51 perceelen, vroeger in huur afgestaan doch door
de huurders in erfpacht aangevraagd en verkregen.
Het aantal der sub a bedoelde perceelen is in 1878
toegenomen met 3 (te samen 807 bouws beslaande), doordien twee perceelen in Bagelen *) en één in Kediri, welke
in 1877 uitbesteed en aan de meestbiedenden toegewezen
waren , in 1S78 zijn ingeschreven. Nieuwe aanbiedingen
van gronden hebben in 1878 geen plaats gevonden. ')

de districtenTriiEj.tr, Pandakan, Poerworedjo, Malang, Karanglo,
Pakkies , Ngantam; , Penanggoengan , Sengoro en Gondanglegi; in
Pekalongan de districten Bandar Goemiwang, Sawangan, BandarSidaijoe, Soebah, Kalisalak en Keboenien. In eerstgenoemd gewest
zyn 13 en in bet laatstgenoemde 6 districten niet by de gouverneïncnts-kortijcultiuir ingedeeld.
-) In gelijken zin zijn ook voorschriften gegeven voor sommige
gewesten buiten Java en Madura, waar mede agrarische regelingen
z|jn ingevoerd (Bijblad n°. 3295).
s
) In 't vorig verslag werden slechts 4 perceelen vermeld, omdat
het hier te lande niet bekend was dat één der in 1877 in Bagelen
aangeboden en aan den meestbiedrnde torgewezen perceelen reeds
in December van dat jaar ingeschreven was.
<) Ongerekend de 2 perceelen (725 en 385 bouws) die blijkens
't vorig verslag (blz. 96) vereenigd werden met vroeger in huur bezeten doch in erfpacht afgestane perceelen (ïjisalak in de Preanger
regentschappen en Kandangan in Madioen).

s) Hieronder is gerekend het perceel dat bljjkens 't vorig verslag
niet was aanvaard door den inschrijver, aan wien het was toegewezen , maar dat kort daarop aan een anderen gegadigde op aanvraag is afgestaan.
6
) Een aanvankelijk ter aanbieding in erfpacht bestemd perceel
in, Cheribon (zie o. a. het verslag van 1877, blz. 95, noot 4) ,is,
by nader onderzoek, niet voor uitgifte vatbaar geoordeeld. Inmiddels
had zich daarvoor een aanvrager opgedaan, wiens verzoek echter
in 1878 werd afgewezen (zie n". 21 in bjjlage O hierachter).

Bijlage C.
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liet, aantal der lub S bedoelde perceelen nam too mat
54 doordien 1 dor reeds vóór 1878 Ingeschreven perceelen
(in Madioen) In tweeen werd gesplitst, en 43 vóór 1878,
beneveni 10 In 1878 afgestane perceelen werden lnguichreven. Van de/.o 53 peroeelen (tezamen 11883 bouw*)
bevinden sioh 14 in de Preanger regentschappen, 10 in
Kediri, 7 In Pekalongan , 5 In Pasoeroean , 4 In 8amarang,
3 in Madioen, 2 in Bantam, 2 in Japara, 2 in Bagelen,
2 In Kndoe, 1 In Krawang en 1 in BanjoewangL
Het aantal der mb 0 bedoelde peroeelen vermeerderde
met 10 (to tarnen 5408 bouwt}.
Ia het geheel waren dus bij het eind van 1878 in de
openbare registers Ingeschreven 968 arfpachtsperceelen,
waaronder 8 door het Gouvernement aangeboden (tezamen
2431 bouws), 197 op aanvrage afgestaan (te tarnen
50 911
hoaws) en (il vroegere buurperoeelen (te tarnen l) 3') 539
bouws.)
Nadere bijzonderhe len omtrent al deze perceelen vindt
men in de bijlage betreffende oen lan lbouw op de huur*
en erfpaohtsgrouden op Java, overgelegd bij hoofdstuk•,
afd. 1, § 1. Voor zoover ze niet strekten ter uitbreiding
of afronding van bestaande ondernemingen (in welk geval
ze meest werden afgestaan voor den duur van het regt
op de bestaande onderneming), zijn al die peroeelen voor
75 jaren in erfpacht gegeven . behoudens een paar uitzonderingen. De in 1876 en 187M ingeschreven perceelen

Afgestaan
en reeds in de
openbare registers
ingeschreven.

Daoelat en Tjigedoeg, belde in de Preanger regent*
schappen, zijn namelijk ileohti voor respectievelijk 3 0 e n
50 jaren aangevraagd en afgestaan. Onder de erfpachters
bevinden

zicli

1 inlander

Bij h e t

eind

eiachte k a a r t e n

van 1K78

ceelen.
ceelen.

ceelen.
oeelen.

Erawang

6

13

3113

2

Tagal

27
23
3
2
18
3
»
1
1

Pekalongan
Samarang
Japara
. . . .

Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeld
Banjoewangi
Banjoemas
c)

Kadoe

8)
«)

1500
211
b) 13 537
801
»
5 365
4 441
1217
241
4 921
1304
»
420
197
c) 1 199

b) 56

Cheribon

Bagelen

per-

en

meetbrieven

Kediri

29
T e zamen .

6
2
»
1
7

nog

niet

afgestaan)

61

a)

ceelen.

Aantal
bouws.
a)
a)

708
273

9 410
T>

480

24
490

238
947
1500
3 026
1000

500

500
»
100

145
227
2 725

10 577

e) 205 t) 53 342

Aantal Aantal
bouws.
per-

»

25

•) Mét inbegrip tier uitgestrektheid van de iu noot 4 op blz. 92
bedoelde twee perceelen.
")

a/jeitaa*,

1 oegezegd
en
nog niet
af's:o4aaii.

1137
>

il) 13 d) 4 298

Madioen

in erfpacht

Aannurkktgn,
Aanmerkingen,
Aantal

6
2

. .

waren

perceelen, *) Ten aanzien van 2 peroeelen kwam in dat
jaar de vroeger gedane toezegging of toewdziug te vervullen , omdat de aauvragera van de gronden afzagen.
(Zie vorig verslag bijlage P , | A, -°. 38 en § ü, n*. 5 )
Ook met een derde perceel (zie genoem Ie bijlage § .1, n°. 31)
was dit het gev.il, ma.ir dit werd weinige maan len later
aan een au Ier toegezegd en is dan nok onder do zo) oven
bedoelde 61 peroeeleii üegrepen (/.ie noot 3 hieronder).
Het navolgende staatje bevat een gewestelijk overzigt
van bet aantal en de uitgestrektheid der op 31 December
1878 ingeschrevene, afgestane doch nog niet ingeschrevene,
en toegezegde doch nog niet afgestane erfpachtsparoeeltui,
zondes de vroegere buurlanden , waarover nader gehandeld
wordt in de volgende rubriek.

Afgestaan
maar
nog niet
ingeschreven.

Aantal | Aantal
Aantal
bouws.
perper-

Bantam . -

Soerabaija

(i Chinezen , onder welke

maai' nog nitt ingtiokreom,
25 peroeelen 2) en voorlopig
toêgetegd (maar in afwachting van de Indiening der ver-

GEWESTEN.

Preanger regentschappen . .

en

laatsten 1 die drie peroeelen bezit en 1 die te zamen met
een Europeaan voor een xelfde perceel als erfpnohter is
ingesohreveu i do overige erfpachters zijn Europeanen of
Buropescho vennootschappen.

Hieronder 9 perceelen die reeds tMr 1878 waren toegezegd;

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

1 50(1
»
70';
3 997

152 /) 61 /) 24539

11 Waar onderdoden van een bouw
voorkomen, is hier voor elk perceel de
uitgestrektheid in volle bouws afgerond.
'i) Om in overeenstemming te blijven
met de voorafgegane opgaven, is uit
deze tabel weggelaten het perceel, groot
725 b m w s , vereenigd met Tjisalak (zie
noot 4 op blz. 92) en wordt die uitgestrektheid thans medegeteld bij de opgaven betreffende de perceelen waarvan
de huur door erfpacht is vervangen.
e) In het staatje op blz. 97 van het
vorig verslag is 1 perceel, groot 170
bouws, te weinig gerekend (zie noot 3
op blz. 92).
d) Om dezelfde reden, als bjj de opgaven nopens de Preanger regentschappen vernield, worden thans ook hier
weggelaten de 385 bouws, later met
Jvandangan vereenigd, toen van dit perceel de huur door erfpacht vervangen
werd (zie mede noot 4 op blz. 92).
e) In verband met het aangeteekende
onder li, c en </ hiervóór bevatte de
Opgaaf van 31 December 1877 2 perceelcn en 1110 b mws te veel, en diarentegcii 1 perceel en 170 bouws te
weinig. In het staatje vaa 't vorig verslag behoorde dus gelezen te worden
een totaal van 148 perceelen en 40 852
bouws.
f) Voor de 18 perceelen, welke in de
eerste vier maanden van 1379 zijn it[ncslaan, is in bovenstaande opgaven niet
gevolgd de geschatte uitgestrektheid volgens de aanvragen, m i i r de werkelijk afgestane grootte volgens d : .iictbrieven.

omtrent de uitgifte der 16 andere werd voor 't eerst in 1873 ecne
beschikking genomen.
•) Als boven 8 en 53. Onder deze laatste 53 perceelen is gerekend een perceel dat tweemalen (ééns wéér en ééns in 1878) is
toegezegd, omdat de eerste aanvrager zirli teruggetrokken had.

9i
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Bene afzonderlijke lijst der in de vierde en lesdekolom
van liet staatje bedoelde perceelen wordt, in afwijking van
hetgeen in vorige jaren geschied i.s, tlians niet overgelegd f
omdat met liet mededeelen van bijzonderheden schijnt Ie
kunnen worden gewaelit totdat de ] erceeh'B ingeschreven
zijn en alzoo eene plaats kunnen vinden in het overzigt
der landliouwonderiK niii gen op huur- en erfpachtsgronden, behoorende Lij hoofdstuk O afd. I § 1.
Tn 1878 werden 50 aanvragen om gronden in erfpacht
au/cicrznt;
dienaangaande vindt men nadere opgaven in
bijlage O.
Voor zooverre aan de toewijzing van gronden bijzondere
voorwaarden werden verbonden, waren die veelal van gelijken aard als de in vorige verslagen reeds vermelde. Als
iets nieuws valt alleen aan te teekenen, dat bij de uitgifte
van eenige perceelen, waarop bronnen voorkwamen, de
voorwaarde i gesteld, dat bei bosch op een afstand van
25 of 30 Rijnlandsche roeden om die bronnen niet mag
worden u e g g e k a p t ; en dat als regel is aangenomen om,

wanneer perceelen worden afgestaan die met zoogenaamde
wildhcuttoeschen begroeid zijn, voor dat bout geenretributie te vorderen, bijaldien men kan nagaan dat liet
niet met voordeel aan de markt gebragt zou kunnen
worden.
Behalve voor de 61 perecelen waarvan de huur in erfpacht
is overgegaan, was in 1878 n e g slechts pachtsom op te
brengen voor 1 perceel, d a t , even als deze, reeds in exploitatie was lijdens het verlemen der erfpacht, namelijk bet
kleine land Blorok in Bamarang, waarvoor de erf] acht is
ingegaan op het tijdstip waarop de huur eindigde (1 April
1875). Tan de nieuwe perceelen zal (in 187!)) 'teerst
pacht gaan betalen Bitiardja (in de Preanger regentschappen), dat in December 1873 ingeschreven werd.

De te innen jaarlijkscbe canon vo<r al de 206 perceelen
te zamen zal te zijner tijd f 177(340 ') bedragen, waarbij
dan nog komt de verponding, die mede eerst in liet zesde
jaar ingaat.
Aan hoofdgeld voor de op hunne grcnr'en gevestigde
vaste arbeiders is dcor de erfpachtera op Java (daaronder
ook ('rginen die hunne pronden w e g e r in h u u r l e z a t e n )
over 1878 betaald f 3 1 8 3 5 . Hoeveel over dat jaar «icliter—
stallig w a s . kon neg niet worden gemeld, daar eenige
erfjaohters in de Freanger regentschappen tot dusver ver- j
zuimd hadden de nocdige opgaven in te dieren omtrent
het aantal werklieden op hun perceel gevestigd, terwijl
ook de erfpachter van het perceel Alkmaar in Pasocroean ,
voor zooveel hier te lande gebleken is, liet door hem ver- j
schuldigde nog niet had voldaan.

[Nedwl. (Oost-) India.]

bedroeg f 154 355.

Al de bedoelde (il perceelen zijn

afzonderlijk genoemd in de hij hoofdstuk O , afd I , § I ,

beboorande bijlage betreffende de landbouwondernemingen
Op verhuurde en verpachte gronden.

Nog voor 2 andere huurperceelen Is erfpacht toegezegd,
namelijk In September 1878 voor de onderneming »Ledoksche theetuinen" in Bagelen, waarvoor de conversie
zal geregeld worden op de wijze als in 't vorig verslag
(blz. 98) aangegeven, en in .Maart 1879 voor het perceel
Kalimas in bamarang. Voorts zijn nog eenige conversieaanvragen in behandeling, en wel betreffende de in het
VOlig verslag bedoelde 1 bei gronden in West*JnVS, waar-

voor soortgelijke regelingen zullen te maken zijn als voor
de Ledoksche theetuinen.

Verhuur tan gronden. Nieuwe huurovereenkomsten
werden in 1878 door bet Gouvernement niet aangegaan,
maar het heeft zich bereid verklaard om aan een gegadigde,

die in 1877 eenige tot het land flloeboer (afd eeling Buiten*
zorg) behoorende stukken grond in huur had aangevraagd,
die gronden af te staan, met uitzondering vau ten gedeelte, dat voor den aanteleggen spoorweg naar de

Preanger regentschappen benoodigd was. De aanvrager
zou dan echter zijn verzoek moeten herha'cn onder overlegging van een nieuwen meetbrief. Een ander var. 1877
dagteekenend verzoek *), om afstand in huur van 371 DOUWS
ooscJigrond in het district Sadjira (Bantam), is afgewezen
moeten worden.
Van de 61 huurcontracten, d i e , na het vervallen van

de twee betreffende de perceelen Gintoeng en Tamblang
in K r a w a n g (zie vorig verslag blz. 98), bij den aanvang
van 1878 nog van kracht waren , werden er in den loop
van dat jaar 12 ontbonden, en w e l : 1, betredende het
perceel Selogomhong (Preanger regentschappen), omdat
de huurder, nadat herhaaldelijk bezwaar was gemaakt
om hem de gronden in erfpacht af te staan, van de huur
wenschte ontslagen te worden en ook de Regering het
wensthelijk achtte weder de vrije beschikking over het
perceel te erlangen; 10, alle reeds in de voorgaande rubriek bedoeld, omdat de huur door erfpacht werd vervangen ; en 1, betreffende het perceel "Wonoredjo in Japara, door het eindigen van de h u u r op 31 December 1878.
Dit laatste perceel vindt m e n , met de 49 thans nog in
huur bezeten perceelen, vermeld in het overzigt hetreflende den landbouw op de huur- en erfpachtsgronden
beboorande bij hoofdstuk O , afd. 1, § 1. De gezamenlijke
oppervlakte der laatstbedoelde 49 perceelen bedraagt 19049
bouws. Onder de huurders telt men 3 Chinezen.
Zoowel voor Wonoredjo als voor het in 1880 ten einde
loopende contract betreffende het eenige huurland iu Bezoeki vond de Regering geen termen om in eene gevraagde
verlenging der huur te bewilligen. Omtrent de bestemm i u g die gegeven is of zal worden aan de gronden van
de onderneming Selogombong (511 bouws), welke gezegd
konden worden nog• niet in exploitatie te zijn g e b r a g t ,
vindt men geen bijzonderheden aangeteekend; ten aanzien
van de 205 bouws met koffij beplante gronden, waaruit
het perceel Wonoredjo bestond, werd in Octol er 1878 de
resident gemagtigd het noodige te verrigten of voor te
stellen voor de verdeel ing der plantsoenen onder de naastbij
gelegen dessa's, voor zooveel namelijk de tuinen de moeite
van onderhoud waard zouden wezen. Voorde overneming
der op dat perceel aanwezige gebouwen zou met den huurder

Vrdi'tt%'ging tan hv.nr door erfpacht.
De 10 in h u u r 'bezeten peiceelen. welke, blijkens de aanteekeningen in ]
de voorgaande rubriek, in het afgeloopen jaar als erfpachtsperceelen in de openbare registers zijn ingeschreven,
zijn alle reeds in de bijlage Q van het vorig verslag o p genoemd. Nopens een daarvan (Kalangsari in Krawang)
werd verleden jaar aangerekend , dat de huurder het hem
toigestane erfpachtsregt niet tijdig bad laten inschrijven; j
in 1878 is dat perceel echter (nadat het op een nieuwen
ondernemer was overgegaan) voor de tweede maal in erfpacht aangevraagd en spoedig ingeschreven nadat het !
verzoek was ingewilligd. Deïe 10 en de vóór 1878 reeds ,
in erfpacht afgestane 51 huurperceelen moeten te zamen
jaarlijks f 127 059 ") aan pacht opbrengen en bovendien,
volgens de globale taxatie op het tijdstip van de toe- [
zegging in erfpacht, f 70 436 aan verponding, te zamen
Verkoop tan grond. Weder werden in alle resideiitien
alzoo f 198095 , benevens een uit den aard oer zaak niet
te ramen bedrag als hoofdgeld voor de op h u n n e grom | van Java (de Vorstenlanden natuurlijk buiten rekening
gelaten) kleine stukken gouverneinentsgrond in eigendom
den gevestigde arbeiders. De jaarlijksche h u u r , die voor
deze perceelen volgens de contracten verschuldigd w a s , ' gevraagd, meestal door personen die de gronden reeds
occupeerden. De uitgestrektheid der gedurende het afgeloopen jaar in eigendom afgestane (en betaalde) gronden
kan blijken uit de volgende gewestelijke opgaaf, die tevens
de daarvoor ontvangen koopsommen aanwijst.
>) En bovendien f 1926 voor de nieuwe gedeelten der geconverteerde huurperceelen Tjisalnk en Knndangan , bedoeld in noot 1 op
blz. 93, voor welke gedeelten mede nog vrijstelling van pacht genoten wordt.
;

)

Hierbij niet gerekend de 1' 192G bedoeld in de voorgaande noot.

') Uit bovenstaande mededeelingen bljjkt, dat in het vorig versla?, blz. 98, ten onregte is gezegd dat in 187" geen aanzoeken
waren ontvangen oni gronden iu huur te erlangen.
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Uitgestrektheid in
M"-.

Gewesten.

19 959
1 il (171
175 814
136 365
111850
63 261
15 470
201 820
64 936
140 20(1
52 398
17 213
132 817
206 31.'.
18 079
84 937
21 022
32 890
53 562
79: 25

Bantam
Batavia
Krawang
Praanger regentschappen
Cbenbon
Tagal
Pekalongan
Bamarang
Japan
Rembang
Soera bnija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki

Banjoewangi
Banjoemaa
Hagelen
Kadoe
Mndioen .Kediri
Te zamen.

Betaalde
koopprijs.

f

1770 513 I f

.

380
20 589
4 387
3 «79
4 633
1 969
930
8 443
10071
6 400
17 690
1610
6 064
5 045
395
3 090
808
3 071
1 815
11826
112 895

Het meerendeel der bovenbedoelde gronden werd bij
onderhandtchen verkoop tegen taxatieprija afgestaan. Openbare verkoop bij opbod, op den voet van Indisch Staatsblad 1876 n°. 117 (verg. het verslag van 1877 blz. 99),
vond in 1H78 alleen plaats in J a p a r a . Soerabaija en Kediri.
De geveilde perceelen hadden eene gezamenlijke uitgeitrektheid van ruim 6930, 5007 en 14 265 M ' en bragten
op f 7258, f 7071 en f 5805. Tot publieke!) verkoop der
indertijd reeds onder 's hands (in één perceel) afgestane,
maar niet aanvaarde gouvernements-terreinen (sawahs) te
Buiten zorg , bestemd om daarop eene Europesche wijk te
slichten, zal worden overgegaan zoodra een ter plaatse
in aanleg zijnde weg gereed is. Voor den onderhandschen
verkoop deed zich in het afgeloopen jaar een ander dan
de oorspronkelijke gegadigde op, maar deze zag kort daarop
insgelijks van den koop af.
Afstand tan f/rond met regt van opstal. De volgende
opgaaf doet zien in welke gewesten gedurende 1878 gronden
met regt van opstal werden uitgegeven en hoeveel de
daarvoor (in eens) verschuldigde betaling bedroeg.

Uitgestrektheid in

Gewesten.

Betaalde

Buitcttlttitlingeu.

Chmoêr»«me*t»lande% tan Smnatra. Wat de uitgifte van
gronden in erfpacht ter Sumatra's Westkust betreft, valt
in de eerste plaat* aan te teekenen dat van de 30 per
ceelen ' ) , welke aldaar vddr de uitvaardiging der erfpachtsregeling voor Sumatra [IndUch Staatsblad 1874 n°. 9 4 /
en 1876 n°. 249) zonder behoorlijken titel in handen van
niet-inlanders waren gekomen, op 31 December 1H7H een
12tal door het Gouvernement waren afgestaan en in de
openbare registers waren ingeschreven : ) . Van de 18
ander»! waren er ïveds in vorige jaren ;i geweigerd : '),en
1 door den houder weder Ter beschikking van de Regering'
gesteld; terwijl nu laatstelijk is bevonden dat (i dier per( len niet in de termen vielen om te worden afgestaan,
omdat zij bestonden uit gronden welke, op het tijdstip
toen ze in handen van niet-inlanders kwamen, niet meer
woest, maar reeds door de bevolking ontgonnen waren.
Voor •"> perceelen waren aanvragen om titels nog in bahandeling. Tegen de houders van 3 perceelen, die in het
aanvragen van een wettigen titel nalatig bleven, werd
een proces tot ontruiming der gronden voorbereid, maar
één hunner heeft, na gesommeerd te zijn , uitstel gevraagd
en verkregen , ten einde nog een verzoek om afstand van
het door hem geoccupeerde perceel, groot 2000 bouws,
inde onderaf'leeling XX Kotta (Padangsche Bovenlanden),
te kunnen indienen.
Betreffende andere (nog niet geoccupeerde) perceelenter
Bumatra's Westkust waren bij het einde van 1878 enkele
aanvragen om erfpacht in behandeling. Tot Op dat tijdstip
waren 2 aanvragen afgewezen en 2 toegestaan, alle betrelfende gronden in de Padangsche Bovenlanden. Van
de gunstige beschikkingen was de eerste, betreffende een
perceel van 1061 bouws, in December 1877 genomen en
in Mei 1878 door inschrijving van het erfpachtsregt gevolgd *). De andere betrof een perceel van 640 bouws en
werd eerst op 29 December 1878 genomen. De twee
aanvragen, die waren afgewezen (achtereenvolgens in November 1876 en April 1878), betroffen p. in. 1000 en 500
bouws; het eerste perceel werd geweigerd omdat de uitgifte in strijd zou zijn met de belangen der bevolking
(verg. het verslag van 1877, bijlage T , § B, tt". III);
het andere omdat zich 'slands belang tegen de uitgifte
verzette. Toen de aanvrager (dezelfde aan wien later — in
December — de bovenbedoelde 640 bouws werden afgestaan) het geweigerde perceel nogmaals aanvroeg, is bij
de afwijzing volhard (Augustus 1878) 6 ).
In 't geheel telde men alzoo ter Sumatra's Westkust op
31 December 1878 13 ingeschreven erfpachtsperceelen (waarvan 1 ten name van een Chinees), a l s : 4 in de Padangsche
Benedenlanden (te zamen 586 bouws), 8 in de Padangsche
Bovenlanden (te zamen 5808 bouws), en 1 in Tapanoli
(groot 771 bouws). Aan pacht (a f 1 per bouw) werpen
deze perceelen jaarlijks voor den lande af f 7165. (Yrijstelling gedurende de eerste j a r e n , zoo als op J a v a , wordt
niet genoten.) Aan hoofdgeld voor de werklieden der erfpachters (f 2,50 per man) is in 1878 een bedrag van f790
ontvangen.

prijzen.
i) Naar thans gemeld wordt, was tot duavci ten oaregto steeds
sprake geweest van 29 perceelen.

Bantam.

45 455

Batavia.

92

46

59 820

846

667 525

13 917

7155

72

1720

7

389280

3484

360

8

57 950

1021

Preanger regei tschappen

.

Cbenbon

Hagelen

. Te zamen.

.

.

1 229 357

f

f

162

19 563

-) 4 meer dan liet jaar te voren (2 in de Padangsche Benedenlanden , «root 500 en 9 bouws en I in de Padangsche Bovenlanden ,
Kroot 191 en 320 liouws). Voor verdere bijzonderheden nopens
deze perceelen en nopens de 8 (2 in de Padangsche Benedenlanden,
5 in de Padangsche Bovenlanden en 1 in Tapanoli), waarvan het
bezit reeds vroeger op wettigen voet werd getuigt, zie BMB bftt
overzigt betreffende den landbouw op de huur en erfpachtsgronden
in de lmitenbezittingcii, behoorende bjj hoofdstuk O , afd. I , § 2.
3) 1 in 1875, groot 485 bouws, en 2 in 1877, groot 32 en 2240
bouws, alle 3 in de Padangsche Bovenlanden (in de bijlage T van
het verslag van 1877 aangeduid sub § //, n". I en in bijlage H
van het verslag van 1878, sub § H, n°. I en II).
*) 'Aie voor yerdere bijzonderheden de hooger bedoelde bjjlagc
van hoofdstuk Ö , afd. I , § 2.
van
bed
datz
noot 3 hiervóór)

Kulüiiiaul verslag van 1879. [NederL (Oostr) indie.|
Iu hot afgeloopen jaar beeft sich de vraag voorgedaan ,
of iiüaiuhche erfpachten ter Sumatn's Westkust verpligt
zouden zijn de op hunne gronden geteelde kofflj aan bet
Gouvernement te; leveren. Do Indische Regering meende
aanvankelijk die vraag bevestigend te moeten beantwoorden,
met hot oog op do algemeene strekking dor ordonnanoie
iu I n d i s c h S t a a t s b l a d

18(>4 n°. 8. Zij is e c h t e r o p die he-

slissing teruggekomen, nadat dezerzijds hare aandacht was
gevestigd geworden op de omstandigheden, waaruit was
af te leiden, dat de wetgever bedoeld bad geen onderscheid
te maken tussebeo de regten der Buropesobe en der in-

Landsohe erfpachten.
In dat gedeelte dor residentie Sumatra'sOostkust, waar
het Gouvernement over gronden to beschikken heeft,
kwamen in 1678 geen aanvragen in om uitgifte van per»
ceelen. Op voorstel van don resident, die van oordeel was
dat velen opzagen tegen de formaliteiten , aan het aanvraf/eti van gronden in erfpacht verbonden, is besloten
eene proef te neuien met het aanbieden van een paar perceelon op het eiland Bengkalis. Van de 3 perceelen , aldaar
tot dusver (iu December 1877) uitgegeven , is dat ter grootte
van 10i)0 bouws (verg. vorig verslag hijlage K, § A, n°. 11)
niet aanvaard geworden (de aanvrager heeft verklaard van
de gronden af ie zien); doeh de beide andere, groot 528
en SöOO bouws, zijn beide in Junij 1878 ingeschreven ;
ze worden afzonderlijk vermeld in de meerledoelde bijlage
van hoofdstuk O, aid. I , § 2.
Ook elders op Sumatra werden in 1878 door het Gom ernement geen gronden onder oenigen titel uitgegeven , dan
alleen in de residentie P a l e m l a n g , waar, op den voet van
art. 62, 2de lid, van het Regeringsreglement, eenige kleine
stukjes gouvernementagrond (te zaaien 1385 M2) onder
's b a n d s , en eene uitgestrektheid van 4UU2 l i ' in bet open*
baar bij opbod worden verkocht. De, vorkregen opgaven
omtrent de bedongen koopsommen doen geloovon aan eene
vergissing, weshalvj ze hier niet vernield worden.
Billiton. De ordonnanoie van 26 September 1877 (Indisch Staatsblad n°. 194), waarbij de voor Amboiua geldende erfpachtaregeling ook op de adsistont residentie
Billiton is toepasselijk verklaard, heeft tot nog toe geen
toepassing erlangd. De twee aanvragen t o c h , naar nanleiding waarvan het noodig werd geoordeeld omtrent het
verleeneu van erfpacht regelen te stellen, werden door de
aanvragers weder ingetrokken, terwijl sedert geen nieuwe
werden ingediend.
Banka. Voor deze residentie is nog geen regeling betreffendo het uitgeven van gronden in erfpacht tot stand
gekomen, ofschoon reeds in 187(5 eene aanvrage was ontvangen (verg. het verslag van 1877, bijlage T , § B n". V)
om het eiland Groot-Nangka in erfpacht te erlangen. Het
ontwerpen eener regeling is thans echter ter hand genumen.
In eigendom werd afgestaan een stuk gouvernementsg r o n d , groot 27 271 S i ' , waarvoor ontvangen werd f'272,71.
Gouvernement tan Celebes en onderl'oor•bjheden. Tot dusver
is in dit gouvernement n o g alleen 1 erfpachtsperceel ingeschreven, namelijk het op blz. 100 van 't vorig verslag
bedoeld perceel van 457 bouws, gelegen in de afdeeling
Zuiderdistricten. In December 1878 werd nog op bijzondere voorwaarden (voor slechts tien jaren) in erfpacht
afgestaan het omstreeks 90 bouws beslaande Baars-eiland
(I'oeloe Kabia), waar de aanvragers, twee Buropesche
ingezetenen van Koepang, guano wenschen te verzamelen.
Van de twee indertijd in huur uitgegeven perceelen is
dat in de afdeeling Noorderdistricten (p. m. 200 bouws)
weder ter beschikking van het Gouvernement gekomen ,
daar de huurovereenkomst bij notarieele acte dd. 2 Augustus
1878 om de vroeger vermelde redenen ontbonden is verklaard.
In eigendom werden door het Gouvernement aan particulieren afgestaan eenige kleine stukkeu grond als bedoeld bij art. 6 2 , 2de lid , van het Regeringsregleinenf.
De gezamenlijke grootte bedroeg 555 i k , waarvoor ontvangen werd f 61,13.
Menado.

Aan het hoofd van dit gewest i s , op voorstel

van don hoofdinspecteur voor de koffljoultuur, tijdelijk een
adsistent-resident t o e g e v o e g d , VOOMgMt VOOr de hetero b a -

bartlging van de belangen dier cultuur, en ten andere
om de voorbereiding te vergemakkelijken van de verschil*
lende nog te treffen voorzieningen Ier zake vim do agra*

risohe aangelegenheden.
Naast de in vorige verslagen besproken verordeningen van
8 Maart en 17 Junij 1877 (Indisch Staatsblad n°. 55 en
J27), betreffende de uitgifte van woeste gronden in erfpacht

en do verhuring van grondendoorinlanderaaanniet'inlandert
is t h a n s ook eene r e g e l i n g van het o n t g i n n t n g s r e g t der inlan-

ders in de gouvernementslauden van Menado uitgevaardigd
(hij ordonnantie van 13 FebruarrJ 1870, Indisch Staatsblad

n°. 89); terwijl de directeuren van binnenlandsen bestuur SU
van justitie zijn aangeschreven om eene verordening te ontwerpen betrenende de conversie van individueel gebruiks*
regt in eigendom. De regeling van 13 February 1879 is
in hoofdsaak eene navolging van de ontginnings-ordon*
nancie voor Java en Madura (Indisch Staatsblad 1874
n". 79), daar de plaatselijke omstandigheden in Menado
slechts luttele afwijkingen vorderden. ') Terwijl tot dusver de gewoonte in .Menado modebragt dat de ontginnen
steeds de toestemming vroegen van liet districtsbestuur,

aan hetwelk ook was overgelaten om aan de vergunning
al of niet bijzondere voorwaarden te verbinden , bepaalt
zich nu de bevoegdheid der districtshoofden slechts tot
het ter ontginning afstaan van terreinen van 5 bouws en
mulder, mits niet bevattende deugdzame boutsoorten , noch
bamboe- ofnipaboach, noch zich aansluitende aan of besloten tusschen het eigenlijk dorpsgebied, in welke gevallen , gelijk ook wanneer do uitgestrektheid der gewenschte gronden meer dan 5 bouws bedraagt, het verIeenen der vergunning ter beschikking staat van bet hoofd
van gewestelijk of plaatselijk bestuur, naar gelang van
do deswege in de verordening aangewezen omstandigheden.
Aan ('e vergunning worden steeds do voorwaarden verbon !en: dat do grond binuen een in do beschikking,
naar gelang van omstandigheden, te bepalen termijn zij
in bebouwing g e b r a g t , en dat de verkrijger den grond
dadelijk door duurzame grensteekenen doe afbakenen. Kerst
nadat aan deze voorwaarden is voldaan, is de verkrüger
erfelijk individueel bezitter van den door hem ontgonnen
grond. Ontginning van grond zonder vergunning is strafbaar; evenzoo verzuim van aangifte ingeval liet door de verg u n n i n g verkregen regt van ontginning (dat alleen op inlanders kan overgaan) m nieuwe handen geraakt. Van de
ingekomen aanvragen om o n t g i n n i n g , de daarop genomen
beschikkingen en (te aangiften van overgang wordendoor
de betrokken hoofden en ambtenaren registers aangehouden, waarvoer, te gelijk met de uitvaardiging der ordonnancie, bij administratieven maatregel de modellen zijn
vastgesteld.
Op den voet der ordonnantie van 8 Maart 1877 (Indisch
Staatsblad n°. 55) werden 2 perceelen in erfpacht afgestaan, respectievelijk in Augustus en November 1878, maar
voor geun van beide was op 31 December jl. de erfpacht
reeds ingeschreven. De toewijzing van November betrof
een perceel in de afdeeling Amoerang, groot ruim 2413
bouws; die van Augustus do niet-.aitgonnen gedeelten van
liet eiland Talisse benoorden de Minahassa, ter gezamenlijke grootte van p. m. 2470 bouws. Het verzoek van don
ondernemer, aan wien Talisse werd afgestaan, om ook het
eiland Bangka iu erfpacht te erlangen, moest door de
Indische Regering vooreerst in advies worden gehouden,
in verband met een aanbangig proces. Een industrieel,
die zich zonder vergunning van het bestuur op Bangka
nedergezet had en in 1877 van daar verwijderd was ge•) Oadcr de gronden, tot de dorpen behoorende, behoefden b. v.
voor Menado niet begrepen te «orden gcnicene weiden ot' gewijde
gronden, maar daarentegen wel erven der (CHllistS&O kerken en der
dorpsseliolen. Verder is het voor Menado overbodig en zelfs minder
doelmatig geacht om bü het ter ontginning afstaan van hellend
terrein bijzondere vcrpligtingen op te leggen omtrent de wnze van
aanleg der velden. (Voor Java en Madura is voor zoodanig terrein ,
indien er gevaar bestaat voor afspocling van den bovenkruin, o. a.
het maken van terrassen bedongen.) Nog ia een ander opzigt wijkt
de ontginnings-ordonnaneie voor Menado af van die voor Java en
Madura, nameiyk door de uitdrukkelijke vermelding dat de ter ontginning afgestane grond, te eeniger tyd kennelijk verlaten vvordende, daardoor van regtswege tot het staatsdomein terugkeert.
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4 erfpaohtsperoeelen ingeschreven: 2 op bet eiland Run,

poueuuire actie Ingeêteld, bewerende hei eiland reedi in

1 op bet eiland Rosengahi en 1 op beteiland Pisang, alle

1874 door koop van de inlandsche hoofden van liet district
Menado te hebben verkregen. Hij een arrest van 30 Januarij 1879 beeft liet Hooggeregtshof van Noderlandsch

behoorende tot de nfdeeling Banda. Die 4 pereeelen beslaan

Indie, regtsprekende in eersten aanleg, de vordering ontvankelUk verklaard, doch, alvorens ten principale te heslissen,' een getuigenverhoor gelast ten aanzien van eenige
door den eischer gestelde daadzaken. De Indische Regering
is van dit arrest bij den lloogen Raad der .Nederlanden
in hooger beroep gekomen.

Ook eene andere erfpachts-aanvroag is nog aanhangig,
betredende een stuk grond, dat sedert verscheidene jaren
door bet districtshoofd van Toelian in huur was afgestaan
aan een ondernemer, die de daarop door genoemd district*

boofd aangelegde koffljtuinen exploiteerde en «elf nieuwe
aanplantingen in den grond had gebragt. Slechts voor
het gedeelte, door den huurder ontgonnen, cal welligt
bet verzoek voor inwilliging vatbaar blijken, wanneer
namelijk het gebruikelijk plaatselijk onderzoek daartoe
termen oplevert, maar in elk geval zal, in verband met

te santen eene uitgestrektheid van 890 bouws.
Tcruale.

Van 2 in den laatsten tijd ingekomen ver-

zoeken om uitgifte van gronden op fo Ooi-eilanden (gouver»
nementsgebied) is reeds gewag gemaakt op blz. 28 hiervóór (noot 2). Ook is door de belanghebbenden de verg u n n i n g der Regering gevraagd en verkregen om zich
door den sultan van Batjan, voor den tijd van 40 jaren,

een terrein aan de helling van bet Sebelah-gebergte in
huur te doen afstaan. Door de Regering is de voorwaarde

gemaakt, dat de ondernemers uitdrukkelijk de verpligting
op zich moeten nemen om de bekende of later opkomende

regthebbenden schadeloos te stellen voor bet gemis van de
sago* en klapperaanplantingeii die op den verlangden grond

worden aangetroflen.
V.

AUUAHISCIIK, STATISTIEKE EN TOl'OlillAKISCIlK "•)

de 2de en 3de alinea der agrarische wet (Indisch Staatsblad
1870 n°. 55), uitgesloten moeten blijven het gedeelte door
bet districtshoofd beplant. Ook is de resident aange.-cbreven er voor te doen waken dat de koflij, afkomstig van
het door het hoof! van Toelian ontgonnen gedeelte, in de
gouvernementspakhuizen wordt gebragt.
Hij de Indische Regering is nog geen berigt ontvangen
nopens de uitwerking der maatregelen, die blijkens het
medegedeelde op blz. 100 van 't vorig verslag genomen
zijn om .het grondbezit van met-inlanders in de Minahassa
op regel matigen voet te brengen. De resident is aangesebreven ter zake afzonderlijk te rapporteeren.
De reeds genoemde ordonnancie van 17 Junij 1877 (Indisch Staatsblad n°. 127), betreffende de verhuring van
gronden door inlanders aan niet-inlanders, geeft in da
toepassing tot geen ïnoeijelijklieden aanleiding. Alleovoreenkomsten worden geregeld ter registratie aangeboden,
en er zijn geen klagten over bet niet-nakomen dierovereenkomsten bij bet bestuur ingediend. Opgaven nopens
den inhoud der overeenkomsten zijn niet ontvangen.
Amhniua. In verband met de invoering der verpondingsbelaating in een gedeelte van Amboina deed zich de behoefte gevoelen aan eene voorziening , waardoor ook hier het
gebruik van gouvernementsgronden door particulieren alsnog op wettigen voet zou gebragt worden. Bij ordonnancie
van 31 October 1878 (Indisch Staatsblad n°. 281) zijn dientengevolge voor deze residentie, waar selert Indisch
Staatsblad 1875 n" 199 a mede bet beginsel geldt dat
alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom
wordt bewezen, domein van den Staat is, de maatregelen
van toepassing verklaard, die in 1801 (Indisch Staatsblad
n°. 46) ') genomen werden ten einde de Europeanen en
vreemde oosterlingen op Java en Madam te noodzaken
om titels aan te vragen voor de gouvernementsgronden,
welke zij tot dusver zonder titel in bezit hadden. Voor
Amboina is de termijn, binnen welken men zich een titel
zal hebben aan te schaffen, bepaald op 31 December 1880.
In het afgeloopen jaar warden eenige kleine stukken
gronds, overeenkomstig art. 6 2 , 2de lid, van het Rege-

ringsreglement, doorliet Gouvernement in eigendom afge*

staan. Een zoodanig terrein (870 M 2 .) werd publiek verkocht en bragt f 1005 o p ; voor de o n d e r ' » h a n d s verkochte
perceeltjes (te zamen 2911 M 2 .) werd ontvangen f202,08.
Aanvragen om erfpacht kwamen niet in; wel vroegen
vier ondernemers vergunning om woeste gronden, die zij
indertijd (reeds in 1858) van de bevolking der negorijen
Samasoera en Paulohij op Ceram hadden verkregen tot het
vestigen eener landbouwonderneming, voor 75 jaren van
de bevolking te mogen huren. Dit verzoek werd door de
Indische Regering afgewezen (December 1878), maar zij
verklaarde zich bereid eene aanvrage om erfpacht inoverweging te nemen. Zoo als blijkt uit het vorig verslagen
uit de reeds meermalen aangehaalde bijlage, behoorende
bij hoofdstuk O , afd. I , § 2 van het tegenwoordig vers l a g , zijn in de residentie Amboina tot dusver i n ' t geheel
') Zie ook Bjjblad op het Indisch Staatsblad n*. 1092.
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§ 1. Agrarische, opnemingen.
Omtrent de uitl . misten van het in 18'">7 —1809 ingestelde
onderzoL-k naar I e regten, die de inlanders op Java en
Madura op den rrond uitoefenen , zijn , selert de verschijning in 1870 van het eerste deel van het daarvan
opgemaakte ein in isumé, geen verdere stukken in 't licht
gegeven. In den loop van 1879 dacht men echter het te
Batavia ter perse zijnde tweede deel (handelende over den
oorsprong der ui'.:geoefende grondregten) te kunnen uitgeven , om vervol yens het derde deel, waarvoor de bouwstoffen thans bew( irkt zijn, ter perse te leggen. Dit derde
deel zal o. a. het verband bespreken dat er bestaat tusBchen de regten o p dv.n grond en den maatschappelijken
stand der ingezete oen.
§ 2.

Statistieke

opneming en

kadaster.

In bet afgeloopen jaar zette het personeel der statistieke
opneming in twee gewesten de metingen voort, namelijk
in de Preanger regentschappen, waar sedert Januarij 1877
de 3de sectie werkzaam was, e n in Soerabaija, waarheen
in Augustus 1877 een gedeelte der 5de sectie (de landmeter en 10 mantri's) uit Madioen was overgegaan. Het
overig gedeelte dezer laatste sectie voltooide in 1878 de
inhoudsberekening van het laatst opgemeten district Patjitan
in Madioen, en begon toen met het bijwerken der kaarten
betredende de vroeger (vóór 1874) opgemeten districten
aldaar en met het aanleggen der zoogenaamde grondregisters, aanwijzende den cultuurtoestaiul der gronden,
hunne soort, bestemming, enz. Met irelijksoortige werkzaaniheden waren in Uanjoeinas, CLerioon, Japara en
Bamarang de vier andere (1ste, 2de, 4de en 6de) sectien
belast. Alleen voor Baiijoemas liep deze taak in 1878 af.
Ter oefening van het technisch personeel der opneming
in de bij de kadastrale metingen gevolgde methode werden
reegis in September 1878, met het oog op de voorgenomen
opheffing der statistieke opneming (zie vorig verslag
blz. 101), de metingen in de Preanger regentschappen gesteld onder toezigt van den ingenieur van het kadaster,
terwijl van de elders werkzame landmeten der statistieke
opneming drie naar genoemd gewest werden verplaatst en
de beide anderen naar de hoofdplaatsen Soerabaija en Samarang , om aldaar onder de ambtenaren van het kadaster
te werken. Omgekeerd gingen twee ambtenaren van het
kadaster naar de Preanger regentschappen om zich aldaar
te oefenen in het meten van bergachtig terrein. De overgeplaatste landmeters werden door een deel der mantri's
van de statistieke opneming vergezeld ; de overige mantri's
(buiten de Preanger regentschappen) kwamen voorloopig
onder dadelijk toezigt van de aan het hoofd der opneiniugss
) Hier wordt alleen gedoeld op de topografische opneming van
Zuid-Celebes; over de topografische opnemingen in andere gewesten
(die door militair personeel geschieden) is reeds gehandeld op blz.
41/42.
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sectien geplaatste controleurs; maar naar gelang ook deze
of anders de gerezen bedenkingen mede te deelen , en hem
aan de opneming onttrokken en weder bij het binnentevens inzage te verleenen van de regfstitels op de bezeten
landsch bestuur geplaatst werden , trof men andere voorperceelen betrekking hebbende. De bedoelde bescheiden
zieningen om de onderhanden zijnde bijwerking onder volwerden daarop ingeleverd en alles behoorlijk onderzocht
doend toezigt te doen voortzetten. Dit geschiedde , wat
en gecollationeerd. Voorts werd een register o p g e m a a k t ,
Cheribon en Japara betreft, in November 1878; wat de
bevattende de verwijzing van leoude verpondingnuinmers
overige ge westen betreft, in Februarij 1879.
naar de daarmede overeenstemmende sectien en nummers
van het nieuwe kadaster, en werden al de sedert 1874
Van de 10 controleurs, die aan het hoofd vim kadastraalstatistieke bureaux hadden gestaan, waren er bij het einde ontstane mutatien opgemeten en in kaart gebragt.
van 1878 reeds 4 bij bet binnenlandsch bestuur terugBij een besluit van 5 September 1878 (Bijblad op het Jngeplaatst (die der bureaux in Cheribon, Samarang, Rembang disch Staatsblad n°. 3308) werden door de Indische Regering
en Madioen), terwijl dit met de 6 andere (in T a g a l , Peka- de noodige formulieren vastgesteld voor het in verband
longan, J a p e n , Banjoemas, Bagelen en Kadoe) achter- brengen van het oude kadaster met het nieuwe en voor de
eenvolgens geschiedde in Maart, April en Mei 1879. Telsamenstelling en bijbouding der kadastrale boekhouding.
kens namen hier de hoofden van gewestelijk bestuur
Te Soerabaija werden de kadastrale metingen aangemaatregelen om n a het vertrek van den controleur der
vangen den lsten April 1878. De aansluiting aan de
bijhouding de werkzaamheden der kadastraal-statistieke j triangulatiepunten van de topografische opneming werd
bureaux op den ouden voet te doen voortzetten.
door middel van polygoons- en driehoeksmeting over de
Nadat aldus de nieuwe toestand geleidelijk was voorgelieele uitgestrektheid der kadastrale afdeeling uitgevoerd;
bereid , werden bij een besluit van den Gouverneur-Genede daaruit voortvloeiende berekeningen werden beöindigd
raal dd. 10 Mei 1879 (Indisch Staatsblad n°. 164) de itaen door den ingenieur na onderzoek goedgekeurd. Bij het
tistieke opneming van Java en de kadastraal-statistieke
einde des jaars was eene oppervlakte van 900 hektaren ,
bureaux opgeheven, en de voortzetting der verrigte opmebevattende 4500 perceelen , gedetailleerd opgemeten.
t i n g e n , zoowel als de bijhouding der reeds verkregen
In J ui ij 1878 kon begonnen worden met de kadastreering
kaarten en der daarbij behoorende stukken , gebragt tot
van de hoofdplaats Samarang. Bij het ontbreken van verden w e r k k r i n g van het kadaster, met bepaling dat voor
zekerde punten der topografische opneming moest hier
de kaarten der gowostelijko- en afdeelingsboofdplaatsen op
het werk verbonden worden aan de triangulatiepunten van
Java en Madura bleven gelden de bestaande algeineene
den geografischen dienst. Op 31 December jl. was deze
voorschriften aangaande de kadastrale metingen in Nederaansluiting nog slechts gedeeltelijk uitgevoerd , terwijl de
landsch Indie (Indisch Staatsblad 1875 n°. 183 en 1878
driehoeks- en polygoonsmeting ongeveer over de halve
n". 104), en dat voor de kaarten betredende de overige
uitgestrektheid der kadastrale afdeeling was bewerkstelligd.
gedeelten der gouvernementslanden op Java en Madura
Voorts werd eene oppervlakte van p. m. 2000 hektaren,
afzonderlijke voorschriften zouden worden gegeven, doch
waarop 900 perceelen , gemeten.
dat deze laatste kaarten in elk geval slechts dan de
grenzen der individueel bezeten gronden zouden aanwijzen,
§ 3. Topor/rajische en statistieke opneming van
wanneer op zoodanige gronden een zakelijk regt was
Zuid-Celebes.
gevestigd, hetzij op de wijze bepaald in Indisch Staatsc
blad 1834 n . 27, betzij volgen» Indisch Staatsblad 1872
Door de voltooijing der opmeting van de bergregentn°. 117. Verder werden tot den werkkring van het kadaster
schappen der afdeeling Noorderdistricten, van w:elke
gebragt de werkzaamheden aan de gouvernementeland- regentschappen de oppervlakte gebleken is te bedragen
m e t e n op Java en Madura opgedragen ingevolge de
ruim 320 vierkante palen, is thans voor bet gelieele
instructie in Indisch Staatsblad 1837 n". 3 en 18(i3 n°. 158,
gouvernementsgebied van Zuid-CeleLes de opneming afdoch zulks eerst van het tijdstip af, dat voor elk gewest
geloopen. Het aanwezige personeel van 4 opnemers (in
of gedeelte van een g e w e s t , naarmate de opneming der
Mei jl. , door vertrek van één hunner naar E u r o p a , tot
hoofdplaatsen vorderde", voor dien overgang zou bepaald
3 teruggebragt) is daarop n o g in 1878 begonnen aan eene
•worden. Zoodra die overgang heeft plaats gehad, komen
kadastrale opmeting van de gouvernementsvelden (aan Eurode sommen, anders door de gouveriioniciitsiaiidineters in
peanen en inlanders in vruchtgebruik of op andere wijze
rekening te brengen, ten bate van 'slanda kas. De indeeafgestaan) en van de ornsiments- en soerovelden. Van het
l i n g der ambtenaren en beambten van het kadaster in de
vroeger opgevatte plan , om de opneming ook uit te strekken
gewesten, door de Begering voor de (kadastrale) opneming
tot het rijk Goa, is door de Indische Regering, na raadpleaangewezen, of in de gewesten waar de bijbouding moet
ging van het hoofd van gewestelijk bestuur, voorshands
plaats hebben, is overgelaten aan den directeur van binafgezien, uit vrees dat de maatregel, ook al mogt de
nenlandsch bestuur. Ten aanzien van het verzamelen van
toestemming des vorsten verkregen worden, niet zpu nastatistieke geges ens, tot dusver opgedragen geweest aan
laten argwaan op te wekken omtrent 's Gouvernements
het personeel der statistieke opneming of der kadastraalbedoelingen. Dientengevolge kon van zelf buiten verdere
statistieke b u r e a u x , — de gegevens door meting verbehandeling blijven het in 't vorig verslag vermelde denkkregen uitgezonderd, — bepaalt wijders het besluit van i beeld o m , ter wille eener tijdige beëindiging der opne10 Mei 1879 dat die arbeid voortaan behoort tot de zorg i mingen op Celebes (vóór 1882), deze te doen voortzetten
der ambtenaren van het binnenlandsch bestuur, volgens
door of met behulp van den (militairen) topografischen
nader te geven voorschriften.
dienst. De werkzaamheden op het gouverneinentsgrondgebied loopen in 1879 af, zoodat het daarvoor in dienst
Door liet te Batavia, Samarang en Soerabaija bescheiden
gestelde personeel eerlang ontbonden zal kunnen worden.
personeel van het kadaster werd in liet afgeloopen jaar
beëindigd de kadastrale opmeting van het bebouwde geVI.
TRANSPORTEN.
deelte der afdeeling Meester-Cornelis, dat zich onmiddellijk
aan de reeds kadastraal opgemeten afdeeling Stad en
In het afgeloopen jaar voldeden de aannemers voorliet
voorsteden van Batavia aansluit , en begonnen met de
vervoer van gouvernementsproducten enz. over het algekadastreering der hoofdplaatsen Soerabaija en Samarang.
meen behoorlijk aan hunne verpligtingen. Slechts een
De gebeele gemeten oppervlakte der afdeelingen Stad
enkele
maal is' het voorgekomen dat het bestuur zich tot
en voorsteden van Batavia en Meester-Cornelis (bebouwd
buitengewone maatregelen genoopt z a g ; in Pasoeroean
gedeelte) bedraagt 12 000 hektaren, met 10 420 perceelen,
moesten namelijk . op een oogenblik toen gebrek aan bergwaarop p. m. 5500 personen eigendom of andere zakelijke
ruimte
dreigde te ontstaan omdat er kort achtereen grooregten uitoefenen. ') Aan die personen werden, nadat bet
tere hoeveelheden kofiij werden ingeleverd dan de aannegelieele werk was afgeloopen , kennisgevingen door den
mer met zijne middelen vervoeren kon, omstreeks 11000
ingenieur toegezonden , bevattende de kadastrale omschrijpikols regtstreeks door de zorg van het bestuur (voor
ving hunner vaste goederen , met uitnoodiging om de
rekening en risico des aannemers) worden afgevoerd. Voorts
juistheid daarvan bij schriftelijke verklaring te erkennen,
was de late koffijoogst van 1878 oorzaak dat in een vijftal
gewesten (Preanger regentschappen, Kadoe, Samarang ,
Banjoemas en Bagelen) de aannemers het product onmoi) I)e kadastrale kaart (in vier bladen) van beide afdeelingen
gelijk tijdig konden afvoeren, zoodat üe billijkheideischte
wordt hier te lande cliroinolithografiscli gereproduceerd.
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dat hun een uitstel verleend werd. Met den aannemer voor
het vervoer van andere artikelen dan kolfij en zout in de
Preanger regentschappen werd overeengekomen dat het
loopende vijfjarig contract (over 1877—1881) ') niet van
toepassing zou zijn op goederen voor den dienst der staatsspoorwegen.
Voor niet minder dan 23 transporten, waarvoor de contracten kwamen te eindigen op 31 December 1878 of later
(één verstreek uit 0 . Februarij 1879 en één medio 1879),
•werden nieuwe aanbestedingen gehouden, en wel in de
gewesten Cheribon , T a g a l , Pekalongan , Samarang, Japara, 1'asoeroean, Banjoemas, Djokjokarta, Sumatra's
W e s t k u s t , Lampongsche distrieten, Palembang, Bank*
eu Westerafdeeling van Bomeo. . In de eerst- en in de
laatstgenoemde residentie werden 2, ter Sumatra's Westkust 9 transportdiensten uitbesteed. In de meeste gevallen
werd de duur van het contract weder op drie jaren bepaald; doch voor het in Banjoemas uitbesteed transport
(betreffende den opvoer van zout van Tjilatjap naar de Preanger regentschappen en den afvoer van een deel der uit dat gewest afkomstige koffij) werd weder, evenals in 18(59 geschied
w a s , voor tien jaren gecontracteerd (zie over dit transport
ook het aangeteekende in 't vorig verslag blz. 103); terwijl op Banka het vervoer ter reede Muntok voor vijfjaren
uitbesteed werd, en de transporten in Pasoeroean, zoomede
het vervoer der gouvernementskoffij uit Soerakartn (per
spoorweg) naar Samarang, slechts voor één jaar. Voor
het Pasoeroeansche contract kon geen langere termijn
worden aangenomen omdat nog overwegingen aanhangig
waren nopens de v r a a g , welken invloed de voltooijiug
van den spoorweg tot Malang op de bestaande transportregeling zou dienen te hebben. (Hierover straks nader.)
Ook voor de uitbesteding van den opvoer van zout
van Pontianak naar de binnenlanden en den afvoer van
steenkolen en grint ! ) , zoomede voor die van het vervoer
ter reede Pontianak, werd de termijn van één jaar gekozen, daar het voornemen bestond om in 1880 in de \Vesterafdeeling van Borneo het vervoer binnen'slands m e t d a t
ter reede in één contract te begrijpen en daarbij het gebruik van een stoomvaartuig verpligtend te stellen.
Voor nadere bijzonderheden omtrent de bovenbedoelde
23 transportdiensten wordt verwezen naar de bijlage P ,
die tevens de Bannemingsprijzen vermeldt. Welke bij de
afgeloopen contracten bedongen waren. Vergelijkingen
tusschen de financieele uitkomsten der oude en der nieuwe
contracten zijn niet voor alle diensten te maken, omdat
sommige diensten gewijzigd werden. Zoo werden ter
Sumatra's Westkust verscheidene der af te leggen trajecten veranderd in verband met de verlegging van wegen
of de oprigting of intrekking van kollijpakbuizen, terwijl
het contract voor het vervoer ter reede van Palembang,
dat vroeger alleen voor den civielen dienst gegolden had,
nu werd uitgestrekt tot militaire goederen en bagage.
< )ver het algemeen kan echter worden gezegd d a t , behoudeiis een drietal uitzonderingen, de nieuwe vrachtprijzen
niet veel van de vroegere verschilden. Die uitzonderingen
betroffen de uitbestedingen in Pasoeroean , Tagal en Japara,
welke berekend worden over 1879 een nadeelig verschil
te zullen opleveren van f 53 083, f 20 331 en f 11 493.
W a t de transporten in Pasoeroean betreft, vindt de hoogere prijs zijne verklaring in den korteren duur van het
nieuwe contract. In Tagal zal de Omstandigheid, dat de
vorige aannemer op het transport had verloren, niet zonder
invloed zijn geweest. En voor J a p a n wordt de hoogere
vrachtprijs toegeschreven aan de oprigting van een paar
nieuwe pakhuizen, van waar de koffij met draagbeesten
moet worden afgehaald.
Op Billiton is, zooals reeds op blz. 83/86 werd aangeteekend, mede eene aanbesteding van transporten gehouden,
maar mislukt, zoodat men daarvoor moest blijven gebruik
maken van de heerendiensten der bevolking.
Ten slotte moet hier nog melding worden gemaakt van
de oplossing welke gegeven is aan de hooger bedoelde
kwestie betreffende den invloed van den spoorweg in
Pasoeroean op de transportregeling aldaar. De chef van
') In bijlage U van liet verslag van 1877 genoemd onder n°. X.
) Van dit transport, laatstelijk bedoeld in 't verslag van 1874,
bijlage K, werd in de Indische opgaven van 1875 en later ten
onregte geen gewag meer gemaakt.
J
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den dienst der staatsspoorwegen bad voorgesteld om \oortaiui geen transport-aannemer te betrekken in liet vervoer
van góuvernementsprodueten en andere goederen voor
zoover dit over den spoorweg geschieden kon, aangezien
hij van oordeel was dat zoowel op de kosten van het
transport als op de uitgaven voor de exploitatie zou kunnen
worden bespaard wanneer het vervoer regtstreeks aan den
spoorwegdienst werd opgedragen. Overeenkomstig het advies
van de betrokken directeuren en van de algenieene rekenkamer heeft de Indische Begering echter gemeend aan
dit voorstel geen gevolg te moeten geven, op grond dat
de controle op de ontvangst en aflevering van gouvernementsproducten zeer gecompliceerd, kostbaar en onzeker
worden zou wanneer de transport-aannemers, wier tusschenkomst toch niet kan worden ontbeerd voor liet vervoer
tusschen de binnenlandsche pakhuizen en de stations van
den spoorweg, niet uitsluitend verantwoordelijk bleven
voor het geheele vervoer van het pakhuis, v aar de producten ingenomen, tot dat waar ze afgegeven moeten worden. Zij heeft er dus de voorkeur aan gegeven om in
Pasoeroean, naar het voorbeeld van hetgeen reeds sedert
verscheilene jaren in Midden-.lava geschiedde, bet gebruik
van den spoorweg , voor zooveel mogelijk, aan den trans*
port-aannemer voor te schrijven Op dien voet zullen de
transporten voor 1880 en volgende jaren worden uitbesteed. Tevens heeft de Indische Begering (besluit van 9
Julij 1879 n°. 4) in algemeenen zin bevolen dat voortaan
bij de uitbesteding van gouvernenients-transpnrten steeds
het beding zal worden g e m a a k t , dat de aannemer de bestaande of aan te leggen spoorwegen zal moeten benuttigen binnen dertig dagen na daartoe aanzegging ontvangen te hebben. Voorts zijn eenige beschikkingen
genomen om het vervoer van gouvernementsproducten
over den spoorweg in Pasoeroean te bevorderen. Naar luid
van die beschikkingen zullen de pakhuizen voor den
inkoop van koffij te Malang en te Bingosari en de zoutverkooppakhuizen op beide genoemde plaatsen en te Bangil
naar de onmiddellijke nabijheid van den spoorweg worden
verplaatst zoodra ze vernieuwing of zware repu rat ien blijken
te vorderen. Bij de stations te Malang en Bangil en bij
de halten te Singosari en Sengon zullen doorvoerpnkhuizen worden gebouwd. Te Pasoeroean zal de gelegen*
heid worden gegeven
tot opschuring van koliij en zout
nabij het station, en de pakhuizen zullen door zijsporen
in verbinding niet den spoorweg gebragt worden.

VII.

P.VKETV.VAUT EN' ANDERE STOOM VA-A.BTDIBN8TEN.

In de regeling der auubtidieerde stoomvaartdiensten in
den Indischen archipel zijn sedert medio 187N — toen van
den actueelen toestand een overzigt werd gegeven in de
bij het vorig verslag geveegde kaart en bijlage I11IH —
slechts de navolgende veranderingen gebragt:
a. In den dienst, die om de veertien dagen tusschen
Batavia en Atjeh wordt onderhouden langs de oostkust
van S u m a t r a , werd in December 1878 als vaste tussehen-

haven Samalangan (op de noordkust van Atjeh) opgènomen, hetgeen echter evenmin verhooging van subsidie
als verlenging van den overeengekomen duur der reis
tengevolge had. (Vóór genoemd tijdstip werd Samalangan
reeds aangedaan, telkens wanneer daartoe aanleiding bestond, maar zonder bepaalde verpligting voor de Nederlandsch-lndische Stoomvaartniaatsi happij.)
b. Ter zake van de reeds in 't vorig verslag (blz. 103
noot 1) besproken nieuwe regeling van den dienst op
Telok Betong en Benkoelcn, 20 malen in stede van 25
malen ' s j a a r s , werd overeengekomen dat men het subsidie slechts over 25 reizen zou blijven berekenen ').
Tevens werd bepaald dat de reizen tusschen Batavia en
Atjeh langs de westkust van Sumatra moeten worden
') Toen de aangehaalde bijlage van bet vorig verslag werd npgemaakt, was deze regeling hier te lande BOA nii t bekend, w >balve de omweg voor bet aandoen van Telok Betong en lienkoelen
op de vcertieiulaagsebe reizen naar Atjeh (bedragende 10 geografische
mijlen voor de heen- en 10 voor de terugreisi eens te veel is in
rekening gebragt. De in den dienst Batavia-Atjch langs de westkust van .Sumatra at' te leggen afstand per jaar. naar welken bet
subsidie te berekenen is, bedraagt derhalve Biet M 7J8, maar IS 708
geografische mijlen.

[5. 2.]
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volbragt in hoogstens 25 etmalen wanneer alleen Telok

werking te brengen binnen zes maanden nadat haar van
de beslissing der Begering is kennis gegeven.
Aan hetgeen in de heide vorige verslagen en sub c hierlioven is medegedeeld omtrent de reizen welke de Nederlandsch-Indischo Stoomvaart maatschappij zonder tlAllÜ9
onderhoudt , valt nog toe Ie voegen , dat zij sedert Januarij 1878 de boot, die maandelijks ingevolge contract
den dienst verrigt tusschen 1'alemhang, Muntnk, Moeara
Koinpeh en Djamhi, voor eigen rekening liet doorvaren
tot Singapore, en dat zij tevens een harer booten geregeld liet varen tusschen Pinang en Atjeh.
De vloot der Maatschappij werd gedurende het afgeloopen jaar niet uitgebreid en'bestond op 31 Dectmber j l . ,
behalve uit 2 stoomjagten, uit25stoomechepen-, waarvan
24 genoemd in het verslag van 1877 en 1 in bet vorig
verslag. In 1879 beeft de Maatschappij een bami kleinste
booten, de Smala , welke voor den paketvaartdienst niet
meer geschikt was, verkocht, waardoor dus het getal harer
stoi mischepen weder op 24 is gebragt. Schipbreuken of
ernstige scheepsongevallen kwamen niet voor.
De in 1878 onder contract volbragte reizen liepen over
een grooteren afstand dan in eenig voorgaand jaar. Buiten
contract, 'd. i. op lijnen *lie de Maatschappij voor eigen
rekening bevaart of op reizen ten dienste van bet Gouvernement maar niet in de geregelde paket vaart begrepen : ) ,
werd een gr.>uter getal mijlen afgelegd dan in 1877, maar
een kleiner aantal dan in de jaren 187(5 en 1875. Het
getal vervoerde gouvernementspaasagiers bleef beneden bat
cijfer van elk dier drie jaren , en dat der particuliere reizigers, hetwelk sedert i874 eene gestadige toeneming vertoond h a d , was niet onbelangrijk minder dan in 1877,
ofschoon meer dan in eenig j a a r vóór 1877. Een en ander
kan nader blijken uit het volgend vijfjarig overzigt, dat
tevens «Ie ontvangaten der Maatschappij vermeldt.

Betong, Benkoelen, Padang en Malaboe worden aanged a a n , en binnen 27 etmalen wanneer bovendien ook te

Knie wordt stilgehouden.
c. Aan de Nederlandseh-Indische Stoomvaartmaatsehappij

is in April jl. vergund om , bij wijze van proefa de booten,
die eens per maand van Padang via Xias en de noordelijke havens langs de westkust van Sumatra naar Atjeh
varen, vóór bun terugkeer naar Padang eene reistelaten
maken naar Singapore en ZOO noodig naar Pinang. Uierdoor hebben Padang en de noordelijker gelegen havens ter
westkust van Sumatra eene tot dusver ontbrekende r e g t streeksebe atoom vaartcommunicatie met Singapore verkregen. Voor bet traject Atjeh-Singapore en terug (al
of niet via Pinang) wordt geen subsidie betaald.
il. In de lijn Makasser-Boeton , die eenmaal 's niaands
bevaren wordt, is sedert Februarij jl. Malaasoro op de
zuidkust van Celebes als tuaachenatation (tusaoben Mak a u e r en Bonthain) opgenomen, in verband met de aldaar
te vestigen militaire paardenstoeterij. De lengte van den
omweg over Malaasoro ivoor heen en terug) is bepaald op
2 geografische mijlen, dus de vermeerdering van liet suhsidie op 24 per jaar. M
e. Nadat de reederij » Banda" verklaard h a l den atoom*
vaartdienst in het oostelijk gedeelte van den Indischen
archipel, welken zij ingevolge haar contract van 1877 (zie
het verslag van dat jaar blz. 10(5) tot Mei 187!) moest
onderhouden, na dat tijdstip niet verder te willen voortzetten , is die dienst in Januari)* j l . aan de NederlandschIndisciie Stoomvaartmaatsehappij opgedragen, krachtens
de bevoegdheid welke de Regering ontleende aan art. 3
van het annnemingscontract (Bijblad op het Indisch Staats*
blad n°. 2744). Volgens dat 'artikel behoeft de Maatschappij een haar opgelegden nieuwen dienst eerst in

.
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1870.

1S7 7.

1878.

63 015

104 437

115 205

90 899

75 082

23 844

27 590

28 516

39 536

31 374

88 859

132 027

143 721

130 435

106456

61 G22

69 929

73128

72 016

75 155

27 352

45 003

44 985

33 874

41022

88 974

114 932

118113

105 890

116177

f 5 573 770

f 0 185 538

f 0 918 025

f 6 824 034

f 5 689 269

Totaal der ontvangsten (ook wegens subsidie

De uitkomsten van de in Februarij 1877 hervatte stoomvaart tusschen Java en Australië, waaromtrent reeds in
't vorig verslag, voor zooveel de eerste vier volbragte
reizen l)etreft, eenige opgaven voorkwamen , bleven ook
verder beneden de verwachting. In .Junij 1878 deed de
Nederlandseh-Indische Stoomvaartmaatsehappij het verzoek
o m , na afloop van de achtste contractueele reis, welke in
Julij een aanvang moest nemen, den dienst voor goed te
mogen staken. De Indische Regering verklaarde evenwel,
bij eene beschikking van September 1878, in dit verzoek

niet te kunnen toestemmen, daar zij de uitkomsten niet
dermate onbevredigend achtte dat de gewensebte plotselinge
staking zou zijn te regtvaardigen. Sedert heeft de Maatschappij verzocht om voortaan met vier reizen 'sjaars to
mogen volstaan, onder genot van hetzelfde subsidie van
f 100 000 dat thans voor vijf reizen 'sjaars van de zijde
van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement betaald wordt,
terwijl dan tevens de af te leggen afstand zou moeten
ingekrompen worden door den dienst niet van Batavia
maar van Soerabaija te doen uitgaan. Aan dit verzoek

') Ten gevolge van deze uitbreiding, en van de wijziging bedoeld
in de voorgaande noot, is dus in normale jaren (d. i. wanneer de
veertiendaagsclie reizen 26 en niet 27 malen verrigt worden) een
totaal van 86 7131/: geografische mijlen (86 709V- — 20 + 24) aan te
nemen als de te bevaren afstand , waarvoor aan de NederlandschIndische Stoomvaartmaatsehappij is uit te keeren het gewone subsidie van f 3,90 per geografische nijjl.
=) Van de twee booten der Maatschappij, welke de Regering
aanvankelijk als ziekentransportschepen in dienst had, is, na het

afdanken in Februarij 1878 van de Sindoro, nog alleen de Graaf tan
liijliüiill ingehuurd gebleven. Daarentegen had de Regering in de
tweede helft van 1878 gedurende ruim vjjf maanden in huur de
Mcrapi, mede een der stoomschepen van de Maatschappij, welke
bodem in Atjeh gebezigd werd ter vervanging van een stoomschip
van de gouvernements-marine (verg. blz. 61 hiervóór). Voor de
reis van den Gouverneur-Generaal naar Soerabajja en terug in Mei
1878 (verg. vorig verslag blz. 1) werd mede een afzonderlijk stoomschip (de Tambora) ingehuurd.

Bijlage C.
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beeft zij een vooretel vastgeknoopt betredende de organisatie
van een gesubsidieerden stoomvaartdienat tueeohenJeveen

en die der » Hotterdanisehe Lloyd " eene geregelde com-

China. Dat voorstel is nog bij de Regeling in overweging.
Het berust o|> een anderen grondslag dan liet in 't vorig
verslag (ld/.. 104) met een woord aangestipte plan, waar-

Maatschappij is in 1879 van een driewekelijkschen in een'
veertiendaagschen dienst veranderd. (Zie over het nieuwe.

omtrent de Begering zich niet de stoomvaartniaatsohappij

Padang vroeger op elke uitreis naar Indie werd aanga»
daan, is thans bedongen dat aldaar om de andere reis
zal worden aangelegd, maar daarentegen kan de Bega*

» Nederland" bad verstaan, maar dat geen uitvoering heeft
kunnen erlangen, omdat de lieiioodigde fondsen bij de
Indische begrooting voor 1879 niet zijn toegestaan ').
Tusschen de Straits Settlements en Nederlandsoh Indie
weiden in 1878, behalve de in 't vorig verslag (blz. 104)
vermelde, nog een paar andere stoomvaartdiensten ender
vreemde vlag onderhouden. De Cdestial voer namelijk
eens per maand tusschen Singapore, Soerabaija en Makasser, en de Watiel om de tien dagen tusschen Singapore,
Malakka, Bengkalis, Siak en Pekan Baroe , terwijl laatstbedoeld traject op ongeregelde tijdstippen ook door de
Culsinq werd afgelegd. Tusschen 1'iimng en Atjeh voeren
op ongeregelde tijdstippen de vreemde stoomsehepen Hagah ,
Pattl en Chew Phya. De Circc en Perse, in 't vorig verslag genoemd onder de op Atjeh varende stoomsehepen ,

bebben eene andere bestemming gekregen.
Onder de in Nederlandsch Indie te huis behoorende
particuliere stoomvaartuigen, — buiten het materieel van

de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij en het
eenige stoomschip (Egerou) der hooger genoemde reederij
» B a n d a " , meest alle van klein charter of wel slechts stoomsloepen , — werden in het afgeloopen jaar opgenomen:
de Walker (10 pdkr.), om te dienen voor het vervoer van
producten tusschen Pamanoekan en Soebang (Krawang); —
de Nagalaut (30 pdkr.), door den opiumpachter te Batavia
gebezigd als particulier recherchevaartuig; — twee stoomsloepen (3 en 4 pdkr.), toebehoorende aan Chinezen te
Samarang en dienende tot particulier gebruik ; — de Sumatra (8 pdkr.), bestemd voor diensten ter reede P a d a n g ;
(het grootere stoombootje, dat te dier plaatse in 1876 in
de vaart werd gebragt onder den naam Louise, heet thans
Padang;)— de Eng tfoan (30 pdkr.), door den aannemer
voor de transporten in de residentie Palembang in de vaart
gebragt tusschen de hoofdplaats en Moeara Enim ; — de
Resident Schijf (35 pdkr.), eiken dag varende tusschen
Tandjong Pinang en Singapore (de stoombarkas Bert/ia,
die blijkens 't vorig verslag gebezigd werd voor de
gemeenschap van Tandjong Pinang met andere plaatsen
in den Hiouw-archipel, is uit de vaart) ; — de Hubertine
(15 pdkr.), te Amboina voor particulier gebruik in dienst; —
en eindelijk de Soutbaan of Zuet Ban (8 pdkr.), door den
eigenaar (een Arabier) gebezigd voor het afhalen van hout
van Ceram. Van de in vorige verslagen genoemde Nederlandsch-Indische stoomvaartuigen is, behalve het boven
gezegde omtrent de Louise en de Bertha, niets naders gemeld dan dat de Samarang (25 pdkr.), anders voor transportdiensten ter reede Samarang «gebezigd, tijdelijk door
het Gouvernement was ingehuurd ten dienste der hydrografische opnemingen in straat Madura.
Eene te Batavia in 1878 opgerigte (en door het Gouvernement erkende) naamlooze vennootschap, de » Stoomvaartreederij Voorwaarts" geheeten, onder welker drie oprigters men 2 Arabieren telde , was voornemens een geregelden
stoombootdienst, vier malen 's maands, te openen tusschen
Batavia en Samarang, via Cheribon, Tagal en Pekalongan.
Aanvankelijk zou eene stoomboot niet 300 ton laadruimte
en 70 passagiersplaatsen in de vaart worden g e b r a g t ,
welke te Singapore werd ineengezet en nog vóór medio
1879 te Batavia werd verwacht. Eene andere nieuwe naamlboze vennootschap, te Soerabaija gevestigd en » Stoombootveer Soerabaija" geheeten, reeds vroeger in wettigen
vorm tot stand gekomen , heeft in Mei j l . eene weinig
diepgaande stoomboot van 58 pdkr. (effectief) onder den
naam van Mercurius in de vaart gebragt om dienst te
doen op de reede van Soerabaija of tusschen Soerabaija
en Grissee.

municatie onderhouden. De maildienst der eerstgenoemde
postcontnet van 23/27 Mei jl. hoofdstuk L , afd. V.) Terwijl

ring, desverkiezende, Atjeh laten aandoen voor de uitreizen waarop Padang niet wordt bezocht. Op de t'huisreizen worden, even als reeds sinds het begin van 1878
geschiedde (zie vorig verslag blz. 104), in de maanden
Januari] tot Mei Pinang en Atjeh aangedaan '). Zoonis
de maildienst thans is georganiseerd , zijn daarvoor 10
stoomsehepen noodig. De Maatschappij gebruikt 7 eigen
bodems, genoemd: Prins van Oranje, Courad,
Koning
der Nederlanden , Prinses Amalia,
Voorwaarts,
Prins
Hendrik en Prinses Marie, en 3 booten van de stoomvaartmaatschappij » . J a v a " , namelijk: de Celebes, Madttra en Koningin Emma.
De Prinses Marie en de
Koningin Emma zijn nieuwe schepen, achtereenvolgens
in Mei en J u lij jl. in de vaart gekomen. Omstreeks dien
tijd is ook de Voorwaarts beschikbaar gekomen, na te
Singapore geheel hersteld te zijn van de schade die zij
in Mei 1878 door aanvaring bekomen had. Tijdens die
herstelling werd de plaats van de Voor/raarts in den geregelden maildienst ingenomen door de Madura.
Vooraf
had dit laatste stoomschip in 1878 nog eene uitreis naar
Java gemaakt buiten den geregelden maildienst. In dat
jaar gebruikte de maatschappij » Nederland" voor bijzondere diensten nog twee stoomsehepen van de maatschappij
» J a v a " , namelijk de Holland en de Jaca, die meestentijds emplooi vonden buiten Nederlaudsch Indie. In 't laatst
van 1878 is echter de Java voor eenige maanden dooreene
handelsfirma te Pinang gecharterd voor rijsttransporten
van Moulmain en Hangoon naar Atjeh , terwijl de Holland
in Augustus 1878 uit de vaart werd genomen en verkocht.
De »Kotterdamsche L l o y d " beschikte voor haren vierwekelijkschen dienst over de volgende 6 stoomsehepen:
Drenthe, Overijssel, Gelderland, 2'o r ring ton , Hampton en
Wyberlon, de drie laatste varende onder Engelsche v l a g 3 ) .
De Gelderland bleef omstreeks vijf maanden (September
1878—Februarij 1879) aan den dienst onttrokken ten gevolge van stranding op' de Spaansche kust (verg. blz. I
hiervóór). Zeer onlangs (in de maand JuUj) is de Overijssel
bij kaap Guardafui vergaan op dn terugreis uit Indie.
De reeds in een paar vorige verslagen genoemde Italiaansche stoomvaartreederij RUBATTIXO ft C°. te Genua zond
in Februarij jl. weder een harer stoomsehepen (de India)
naar Batavia. Over eenige maanden zou de Sionatra van
dezelfde maatschappij volgen, welk schip laatstelijk in
1877 te Batavia was geweest, doch toen geen lading gevonden had.
H Departement van onderwijs,
en nijverheid.

eeredlenst

I. ONDERWIJS.

§ 1. Onderwijs voor Europeanen
Middelbaar

en met dezen gelijkgestcldcn.
o n d e r w ij s.

Het aantal inrigtingen voor middelbaar onderwijs bleef
onveranderd; doch er werden eenige maatregelen genomen . reeds tijdens de afsluiting van het vorig verslag ia
voorbereiding, waardoor de bestaande hoogere burgerscholen eene belangrijke uitbreiding zullen erlangen.
Ten eerste werd door den Gouverneur-Generaal, bij be-

s
) Na de opheffing der verpligting om op de thuisreizen in November tot Maart te Padang aan te leggen (zie vorig verslag blz.
104), hebben de van Batavia vertrekkende booten die plaats toch
nog enkele malen aangedaan.
•) In 't vorig verslag werd gezegd dat de vloot dezer rcederü
uit 8 schepen bestond. Onder dat getal waren echter begrepen de
Tusschen Nederland en Nederlaudsch Indie bleven de
schepen Ariadnc en Kint/stoii, die slechts tijdelijk door de Kottcrdnmstoomsehepen der stoomvaartmaatschappij » N e d e r l a n d "
ache Lloyd in de vaart gebragt waren: het eerste ter vervanging
van de friesland, die in December 1877 was vergaan; het tweede
in de plaats van de llamptcm, die tijdelijk voor het doen faaesulga
') Zie liet verslag der zitting van de Tweede Kamor op 28 Novcmber 1878; Bijblad tan de Nederlandsclie Staatscourant blz. 1G4—166. andere reizen bestemd was geworden.
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sluit van 16 Januarij 1879 (Indisch Staatsblad n°. 40),
gevolg gegeven nan het voornemen om den driejarigen
cursus aan de hoogere burgerscholen te Samarang en te
Soerabaija tot een vijfjarigen te verheffen. Niet alleen leidde
daartoe de herhaaldelijk uitgesproken wensch der belanghebbenden , maar ook de overweging dat de afdeeling A
(hoogere burgerschool) van het gymnasium Willem 111 te
Batavia meer leerlingen dreigde te zullen verkrijgen dan
in het belang van het onderwijs kon gewenscht worden.
Ten andere is door het Opperbestuur magtiging verleend om de schoolgelden aan het gymnasium te Batavia
en do beide genoemde hoogere burgerscholen te verminderen van f300 en f240 tot op f 180 'sjaars voor iederen
leerling. Voor'shands scheen het niet raadzaam dat cijfer
nog lager te stellen, omdat men tegenover den te verwachten
grooteren toevloed van leerlingen rekening moet houden
met de beschikbare onderwijskrachten.
Het internaat te Batavia werd definitief afgeschaft tegen
1 October 1879.
Kr werd in lndie over geklaagd dat leerlingen, van de
daar aanwezige hoogere burgerscholen afkomstig, over
't algemeen nog aan een toelatings-examen werden onderworpen , alvorens te worden opgenomen in dezelfde klasse
eener Nederlandsche hoogere burgerschool , als waarin zij
reeds in lndie geplaatst waren of hadden moeten zitting
nemen. Vermits het aan de Regering hier te lande billijk
voorkwam dat aan de Indische leerlingen gelijke regten
als aan de Nederlandsche werden toegekend, heeft de
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de directeuren der
Rijks hoogere burgerscholen te kennen gegeven , dat alin. 3
van art. 21 van het reglement voor de Rijks hoogere burgerscholen , vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 Augustus
18(34 (Nederlandsch Staatsblad n°. 91), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 Augustus 1873 (Nederlandsch Staatsblad n°. 121), aldus is op te vatten, dat onder » andere" hoogere
burgerscholen ook de inrigtingen van dien naam in Nederlandsch lndie zijn te verstaan. Wat de gemeentelijke hoogere
burgerscholen betreft, is der Indische Regering opgemerkt
dat bij de groote meerderheid dezer instellingen geen leerlingen van andere burgerscholen worden toegelaten dan na afgelegd examen , zoodat de Indische leerlingen in dit opzigt
gelijke behandeling als de Nederlandsche ondervinden.
Tot nu toe genoten de leeraren en het verder personeel, werkzaam aan het gymnasium Willem III, vrijstelling van schoolgeld voor hunne zonen , welke die inrigting
bezochten. Aangezien dit voorregt niet is toegestaan aan
de leeraren bij de hoogere burgerscholen in Nederland ,
en evenmin bij de hoogere burgerscholen te Samarang en
Soerabaija , is besloten die vrijstelling ook te Batavia op
te heffen ten aanzien van de nieuw aan te stellen docenten
en verder personeel.
Nadat men teruggekomen was van het voornemen om
in lndie eene inrigting te openen voor de opleiding van
stuurlieden en machinisten (blz. 57 van het vorig verslag),
werd overwogen in hoever het wenschelijk zou zijn om de
stuurlieden van de gouvernements-marine en de koopvaardij in de gelegenheid te stellen lessen aan de hoogere
burgerscholen bij te wonen. Van dit denkbeeld is echter
afgezien, vooreerst omdat het wiskunstig onderwijs, dat
aan die scholen gegeven wordt, niet als elementair onderwijs in de stuurmanskunst dienst kan doen ; en ten andere
omdat inmiddels voorzieningen waren getroffen om de
opleiding van jongelieden tot stuurman bij de gouvernements-marine te doen plaats hebben bij de kweekschool
voor de zeevaart te Amsterdam (verg. blz. 60 hiervóór).
Een verzoek , om een meisje als leerling tot de hoogere
burgerschool te Samarang toe te laten , werd geweigerd.
Daarentegen deed de Indische Regering het voorstel om
aan eene op te rigten particuliere hoogere burgerschool
voor meisjes te Batavia een jaarlijksch subsidie toe te kennen, welk voorstel hier te lande nog in overweging is.
Omtrent elk der drie inrigtingen voor middel baar ouder wijs
in het bijzonder valt het navolgende aan te teekenen.
a. Gymnasium Willem III te Batavia.
Afd. A. (Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus.)
Deze afdeeling telde op het laatst van 1878 227 leerlingen, ,
waaronder 46 internen , tegen 225 (waaronder 60 internen) jI

op het laatst van 1877. Onder die 227 waren 5 toehoorders, terwijl de vijf studiejaren respectievelijk 63, 5 5 , 4 3 ,
43 en (het hoogste) 18 leerlingen bevatten. ')
Verloven wegens ziekte en overplaatsingen veroorzaakten
wederom vele vacatures onder bet onderwijzend personeel,
waarin door aanstelling van tijdelijke leeraren en van
teruggekeerde verlofgangers zooveel mogelijk voorzien
werd. Voor de vervulling van twee vacatures werden in
1878 candidaten uit Nederland aangevraagd , doch slechts
voor éóne vacature werd de oproeping hier te lande met
gunstigen uitslag bekroond. De aangewezen docent, be8temd om definitief de plaats in te nemen van den leeraar
die in Januarij 1878 als directeur was overgegaan naar
de hoogere burgerschool te Soerabaija, is echter eerst in
Maart jl. in functie getreden.
Eene splitsing der 4de klasse in twee parallel-afdeelingen ,
overeenkomstig het beginsel bedoeld op blz. 105 van het
vorig verslag , maakte liet bij den aanvang van den nieuwen
cursus in het najaar van 1878 noodig om liet aantal leeraren
tijdelijk niet twee te vermeerderen.
Omtrent de leerlingen kunnen gunstige mededeelingen
gedaan worden, zoowel wat hun ijver en vorderingen,
als wat hun gedrag aangaat, terwijl ook de gezondheidstoestand zeer goed was. Het schoolverzuim bedroeg in
1878 gemiddeld 4,8 pet., tegen 5,3 pet. in 1877.
De uitslag van het eind-examen , waaraan 24 candidaten
deelnamen , was zeer bevredigend , vermits, zoo als reeds
niet een enkel woord is medegedeeld, 19 dit met voldoenden uitslag aflegden, terwijl één zich terugtrok.
De beurs, gevormd uit de gift van den eersten Koning
van Siam, werd nog genoten door den leerling die in
October 1876 daarmede werd begunstigd. Het studiefonds
voor onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg, uit particuliere bijdragen gevormd, verleende ondersteuning aan
10 leerlingen van het gymnasium.
De Chinesche jongeling, die in 1877 tot het 1ste studiejaar werd toegelaten (zie vorig verslag blz. 105), toonde
met gemak de lessen te kunnen volgen en behoorde tot
de eersten zijner klasse, die tot een hooger studiejaar
overgingen. Bij den aanvang van den nieuwen cursus
(1S78/79) legde een tweede candidaat van denzelfden landaard met goed gevolg het toelatings-examen af, en wel
al dadelijk voor het tweede studiejaar. J)
Afd. B. (Inrigting voor Indische taal-, land- en volkenkunde.) Van de 10 personen, die op 31 December 1877 de
lessen dezer afdeeling volgden (4 in het 1ste en 6 in het
2de studiejaar), lieten zich 4 afschrijven , namelijk 1 die
zijne studiën in Nederland ging voortzetten en 3 die met
goed gevolg het groot ambtenaars-examen aflegden. De
6 andere leerlingen , waarvan er 4 mede aan dat examen
deelgenomen doch niet aan de eischeu voldaan hadden ,
gingen allen tot den nieuwen cursus over, waarvoor zich
al dadelijk (op 1 October) 12 nieuwe leerlingen lieten inschrijven , terwijl later nog 1 de lessen kwam volgen. Op
31 December 1878 telde afd.B derhalve 19 leerlingen,
>) Het getal van 225 leerlingen (222 voor alle lessen en 3 toehoorders), waarmede het jaar 1878 begon, werd in den verderen
loop van liet schooljaar 1877—78 vermeerderd met 5 leerlingen, waaronder 2 toehoorders. Gedurende denzelfden tijd werden 60 leerlingen
(waaronder 3 toehoorders) afgeschreven en w e l : 22 wegens vertrek
naar Europa, 1 wegens overgang naar de hoogere burgerschool te
Samarang, 2 wegens aanhoudende ziekte, 3 die hunne studiën
zelfstandig wenschten voort te zetten, 13 die in den handel, bij de
telegrafie, of op eene landeljjke onderneming eene plaats vonden,
en eindelijk 19 die een voldoend eindexamen aflegden. Totdennieuwen met 1 October 1878 aangevangen cursus werden 56 leerlingen
toegelaten na afgelegd examen, en 9 (die van andere hoogere burgerscholen afkomstig waren) zonder examen, terwjjl 2 toehoorders
van den vorigen cursus het examen voor het 2de studiejaar allegden
en 2 oudlecrlingen tot de inrigting terugkeerden, ü p genoemden
datum begon men alzoo met 237 leerlingen. Vóór het einde van
1878 werden nog 2 leerlingen van andere hoogere burgerscholen
opgenomen en 12 leerlingen afgevoerd wegens verschillende reden e n , overeenkomende met die bovenvermeld. Ten tijde der overgangs-examens bedroeg het aantal leerlingen der vier laagste kl.issen
178, van welke 172 aan die examens deelnamen en 147 tot hoogere
klassen werden bevorderd.
2) Zoo als in 't vorig verslag (blz. 106) werd medegedeeld, moet
de toelating van vreemde oosterlingen voorloopig slechts als eene
proef beschouwd worden en wordt op de uitkomsten dier toelating
naauwkeurig het oog gehouden. Hetzelfde geldt voor het lager ondcrwjjs (verg. blz. 104).
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De leeraar voor destaatsinstellingen , godsdienstige wetten enz. van Nederlandseh Inilie, die in Augustus 1878

vervuld, kwam in December 1878 vacant. Nadat in Indit
vruchteloos naar een delinitieven vervanger m i oni'-ezien , is in Mei j l . de vacante plaats weder tijdelijk vervuld. De vorderingen en de ijver der leerlingen worden

weffeni siekte naar Europa moest vertrekken, kreegeerst

zeer geroemd) het schoolverzuim bedroog 7,4 pet., maar

in 't laatst van Mei jl. een delinitieven vervunger , die vun
bier was uitgezonden. Inmiddels was in bedoeld onderwijs
op tijdelijken voet voorzien geworden door eene verdeeling
der lessen tusseben twee te Batavia gevestigde ambtenareu. De tijdelijke bieraar voor de Javaanscbe taal (een
ambtenaar bij bet binnenlandseh bestuur op Java en Madura
met rang van adsistent-resident) werd met 1 April jl. van
die, opdragt ontheven en definitief opgevolgd door den in
't vorig verslag (blz. 10(5, noot 2) bedoelden officier, die
ter voltooijing zijner taaistudie biatstelijk in de Vorstenlanden bad vertoefd. De leeraar voor het Maleisch is in de
gelegenheid gesteld o m , n a l a t zijne taak bij het afnemen
van het groot ambtenaars-examen was afgeloopen, zich
in het belang zijner studiën voor den tijd van zes weken
naar de Padangsche Bovenlanden te begeven. Na de door
deze reis eenigszins vertraagde hervatting zijner werkzaamheden bij den aanvang van den nieuwen cursus, gaf hij zooveel uren méér les als noodig was om de schade in te halen.
Van de officieren , die in de termen vielen om krachtens
het in 't vorig verslag bedoelde besluit van 27 November
1877 zonder eenige betaling de lessen dezer afdeeling geheel of gedeeltelijk te volgen , maakte tot dusver geen
enkele van deze vergunning gebruik.

was ijijna uitsluitend aan ziekte te wijten.
Ten dienste van het onderwijs in de natuurwetenschappen en het teekenen beschikte men in 1878 oog niet over
de gewenschte hulpmiddelen, welke; eerst in het begin

waarvan 12 behoorden tot het 1ste en 7 tot het 2de stu-

De bibliotheek van het gymnasium werd door aankoop
en geschenken uitgebreid en bewijst goede diensten. De
hulpmiddelen voor het onderwijs verkeerden in bevredigenden toestand. Voor het onderwijs in de Javaanscbe taal
kwam een nieuw stel van 67 Javaanscbe handschriften in
g e b r u i k , hier te lande onder deskundig toezigt op steen
gebragt (verg. het verslag van 1877 blz. 120). ')
in de voortdurende behoefte aan ruimte , het gevolg van
de uitbreiding der school, is voorzien door het bouwen
van tijdelijke schoollokalen , die zeer goed voldoen. Bij het
onderwijs in de scheikunde, de natuurkunde en het teekenen wordt echter nog over onvoldoende ruimte en gebreken in de inrigting geklaagd.
De kosten van het gymnasium , buiten die voor de gebouwen en de vergoedingen voor het gemis van vrije
woning , bedroegen over 1878 f 2(52 287 , namelijk f 193 4Ó0
wegens tractementen en toelagen van het personeel en
f 68 887 wegens huishoudelijke en andere uitgaven. Over
1877 waren beide laatstgenoemde sommen f 194 325 en
f 72 004 , te samen f 266 329. Aan ontvangsten , wegens
school- en kostgelden , stonden hiertegenover de sommen
van f 77 665 in 1878 en f 78 865 in 1877.
b. Hoogere burgerschool met 3jarigen cursus te Samarang.
Van de 32 leerlingen (waaronder 1 toehoorder), waarmede
deze inrigting bij hare openstelling (in November 1877) aanv i n g , lieten er zich gedurende het eerste schooljaar 9 afscbrijven , hetzij wegens de keuze van een beroep, hetzij
wegens vertrek hunner ouders. Aan het einde van den
cursus bleven dus 23 leerlingen over, waarvan er 16 tot
het 2de en 5 tot het 3de studiejaar werden bevorderd. Bij
het begin van den cursus 1878/79 werden 16 leerlingen na
voldoend afgelegd examen toegelaten tot het 1ste studiejaar en 2 zonder examen tot het 2de en 3de studiejaar, als
zijnde uit dezelfde afdeelingen der hoogere burgerscholen te
Soerabaija en Batavia afkomstig, ü p 31 December 1878 telde
men 43 leerlingen , waarvan 18 in het 1ste , 19 in het 2de en
6 in het 3de studiejaar -).
Eene der leeraarsplaatsen , die tot nog toe tijdelijk werd

') Eert gedeelte der naar Indie gezonden oplaag is aldaar ter
landsdrukkerij tegen betaling voor het publiek verkrijgbaar gesteld.
') Uit het te Batavia bestaande „ studiefonds", waarvan reeds
hierboven sprake was, werden ook toelagen verleend ten behoeve
va
n 2 leerlingen der hoogere burgerschool te Samarang, waar de
vereeniging een subcomité bezit. In 't laatst van 1878 schijnt te
marang door de vrjjmctselaarsloge aldaar eene zelfstandige vcrec ni
. 2>ng van geiyken aard te zijn opgerigt ten behoeve van onbemiüüelde leerlingen van goeden aanleg in Middcn-Java.

van dit jaar uit Nederland werden aangebragt. Voor de
scheikunde kon inmiddels gebruik worden gemaakt van
eene den leeraar toebehoorende verzameling.
De bibliotheek onderging eene geringe uitbreiding en
bewees goede diensten aan onderwijzers en leerlingen.
De kosten der school, buiten de uitgaven TOOT gebouwen
of woningen , bedroegen over 1878, volgens roorloopige
opgaven , f48 471 , terwijl de schoolgelden opbragten f 762").
c. Hoogere burgerschool met 3jarigen cursus te Soerabaija.
Deze school telde op het laatst van 1877 52 leerlingen,
waarvan 25 in het 1ste , 17 in het 2de en 10 in het 3de
studiejaar. In den loop van den cursus 1877/78 kwamen
2 leerlingen van andere hoogere burgerscholen over, en
werden er 8 afgeschreven , waarvan 3 geplaatst werden
bij de artillerie als volontairs, 1 bij de telegrafie, 1 bij
den handel; terwijl 3 met hunne ouders naar elders vertrokken. Bij bet einde van den cursus bleven er dus 46
over, en van deze werden er 34 bij de overgangs-examens
tot een hooger studiejaar bevorderd 3 ). De cursus 1878/79
begon met 36 oude leerlingen en 28 nieuwe. Onder de
laatsten waren er 25 die bij het toelatings-exanien geslasgd waren (waarvan 2 voor het 2de studiejaar), en 3
die zonder examen van andere hoogere burgerseholen waren
overgekomen. Kort na den aanvang van den cursus ging
1 leerling uit het 2de studiejaar bij den telegraafdienst
over, zoodat op 31 December 1878 het gebeele aantal 63
bedroeg, namelijk 27 in het 1ste , 23 in het 2de en 13
in het 3de studiejaar.
In het onderwijs in de staatswetenschappen en de geschiedenis, als ook in de betrekking van een der taaileeraren , wordt nog steeds door tijdelijke opdragten voorzien.
Toen het zich in den loop van 1878 liet aanzien dat
tegen het begin van den nieuwen cursus eene splitsing
van de 2de klasse zou noodig zijn , werd magtiging verleend tot 'eene tijdelijke uitbreiding van bet onderwijzend
personeel niet twee leeraren. Bij de opening - van den cursus 1878/79 bl«ek echter dat de 2de klasse slechts 22 leerlingen telde, terwijl in de 1ste klasse 27 aanwezig waren.
Met het oog hierop werd van de voorgenomen splitsing afgezien en werd tijdelijk slechts één nieuwe leeraar
(voor h t t Fransch) aangesteld, van wien nu gebruik werd
gemaakt om de 1ste klasse gedeeltelijk in twee parallelafdeelingen te scheiden.
De lessen in de staatswetenschappen moesten in het
begin van 1878 door ongesteld beid van den toemnaligen
leeraar geruimen tijd stilstaan ; de daardoor beschikbaar
komende uren werden door de andere leeraren met lessen
in hunne eigene vakken aangevuld. Overigens werd het
onderwijs geregeld gegeven.
Gedrag , ijver en vorderingen der leerlingen worden zeer
geroemd ; het schoolverzuim was onbeduidend.
De verzamelingen van hulpmiddelen voor het onderwijs
voldeden aan de behoefte, en van de bibliotheek werd een
gewenscht gebruik gemaakt.
De school is gevestigd in een gehuurd lokaal, dat bij
de aanstaande uitbreiding der inrigting door een ruimer
zal dienen vervangen te worden. (Ook te Samarang zal dit
noodig zijn.)
De kosten van het onderwijs, welke over 1877 volgens
verbeterde opgaven bedroegen f 45 111 , kwamen in 1JF78 ,
voor zoover reeds kon worden opgegeven, op f 43 956 te
staan. De schoolgelden bragten in elk dier jaren achter*
eenvolgens op f 9820 en f 9743.
s
) Onder deze 34 waren er G van het 3de studiejaar (die dus
aan het eindexamen hadden voldaan), maar van deze bleven er toch
2 de lessen volgen, in de hoop dat in 187!) de school tut eene
inrigting met vijfjarigen cursus zou worden uitgebreid; van de andere
4 gingen er 2 over in het 4de studiejaar te Batavia, vertrok 1 naar
Nederland om daar zijne studiën voort te zetten en werd 1 geplaatst
by het kadaster.
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Da burgeravondschool, verbonden aan ili; bodgen burgerschool te BoerabaUa, werd op 1 November 1877 met
108 Leerlingen geopend, doch het bleek spoedig dut velen
hunner niet voldoende ontwikkeld waren om liet onderwijs
n e t vrucht te kunnen volgen. V;n daar dat op Ml Deoember 1877 het aantal reeds gedaald was tot 88, en dat ook
in 1878 nog verscheidene de lessen staakten. Voor velen
was namelijk ook hun gevorderde leeftijd (er waren leerlinken onder van 30 jaar) en gebrek aan de onontbeerlijkste hulpmiddelen een ernstig bezwaar. Op 1 October
1878 vingen de lessen van den tweeden cursus aan met
53 leerlingen, die, naar gezegd wordt, bijna allen kunnen
beschouwd wolden met een ernstig en wél overlegd doel
het onderwijs te volgen. 18 schenen aangaande hunne

bestemming nog geen bepaalde keuze te hebben gedaan)
voor de 40 overigen was het opgegeven doel hunner studien als volgt: 13 wenschten zich te bekwamen voor <>pzigter hij den waterstaat, 10 voor machinist hij de marine ,
2 voor landmeter hij het kadaster, 1 voor teekenaar bij
den artillerie-constructiewinkel , 7 voor telegralist, 2 voor

de militaire administratie en 5 voor den handel.
De ijver, die de hey.oekers der avondschool aan den d a g
l e g g e n , wordt geroemd. Voor zoover hij sommigen de
resultaten van het onderwijs daaraan niet geheel beaat*
woorden , wordt dit voor Bdn groot deel geweten aan onvol*
doende voorhereiding , zoomede aan het gemis van hoeken
en andere middelen tot eigen studie.
Op 'net einde van 1878 waren van de 53 leerlingen 31
geplaatst in het lste en 22 in het 2de studiejaar
De uitgaven voor de burgeravondschool over het afgeloopen jaar bedroegen f 10 2 0 0 ; de ontvangsten waren
nog niet met eenige zekerheid op te geven.
Lager

o n d e r w ij s.

In het afgeloopen jaar werden 8 nieuwe openbare lagere
schoten geopend , namelijk 2 gemengde scholen (te Kotta
Radja en 1'riaman) en 6 meisjesscholen (te M a g e l a n g ,
Boerakarta , Djokjokarta , Probolinggo, Makasser en eene
tweede te Batavia). ') Het aantal gemengde scholen klom
daardoor tot 80 , dat der meisjesscholen tot 1 0 , te zamen
alzoo Ufi openbare lagere scholen : ). Het onderwijzend
personeel, daarbij in dienst, bestond bij het einde van 1878
uit 26fl personen (214 mannen en 5 2 v r o u w e n ) , t e g e n 2 5 1
(213 mannen en 38 vrouwen) op het laatst van 1877. Het
getal leerlingen. op laatstgenoemd tijdstip bedragende
(*>634. beliep op 31 December il. 7 2 2 3 , waaronder respectievelijk 3653 en 3625 niet-betalenden, en 530 en 541
kinderen van inlanders of Chinezen 3). De laatst bedoelde
zijn allen betalende leerlingen , behalve eenige soldatenkinderen , meest van Ajnboinesche afkomst, die echter
voortaan zooveel mogelijk zullen worden vereenigd in eene
speciale school, onlangs te Magelang gevestigd (zie lager
blz. 108). W a t speciaal de ühinesche leerlingen a a n g a a t ,

') De school te Kotta Radja (Atjeli) is gebragt tot het ressort
van de eerste iler drie inspectic-afdeclingon, waarin Nederlandseh
Indie voor liet toczigt op het Europeeseh lager onderwijs verdeeld
is (Indisch Staatsblad 1878 aft, 159).
;
) In April 1879 zjj'n nog 4 scholen geopend: 3 gemengde (te
Batavia, Toelocng-Agoeng en Iiangkallan) en 1 meisjesschool (te
Meester-Cornelis). De nieuwe school te Batavia was de zesde aldaar ;
de school te Iiangkallan had reeds" vroeger bestaan , maar was sedert
de tweede helft van 1868 tydeiyk gesloten geweest. Voorts is nog
de oprigting bevolen van een 7tal scholen, die nog niet geopend
zijn kunnen worden, namelijk 5 gemengde (te Tjiandjoer, Hatang,
Üenarang, Sampang en Saparoea, de laatste reeds genoemd in
't vorig verslag) en 2 meisjesscholen (te Salatiga en Pasoeroean).

') De op 31 December 1878 ingeschreven leerlingen van Europesche afkomst waren naar hun leeftijd verdeeld als volgt: van
6 t,m 9 jaar 2995, van 10 t/m 13 jaar 2876 en van 14 t/m 16 jaar
811 , te zamen 6682. Onder hen waren 2802 meisjes. Onder de 541
leerlingen van inlandsche of Chinesche af komst telde men 38 meisjes.
Op 31 December 1877 was de opgegeven verdeeling van leeftijd,
mede alleen voor de Europeschc kinderen, 2820, 2648 en 636 , te
umen 6104. Het aantal meisjes op dat tijdstip vindt men voor de
Europeschc kinderen niet afzonderlijk vernield. Onder het totaal van
6634 scholieren waren echter 2609 meisjes begrepen.
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in 't geheel ten getale van omstreeks 150, wordtgemeld
dat hun nanwezeui op de Kuropescho scholen geanerlei bezwaar ojilevert. In den regel onderscheiden zij zich door
vlijt en goed gedrag. Schier allen spreken Maactsch als
moedertaal, daar.de vrouwen der in Indie gevestigdeCblnesBn, behalve welligt alleen die ter Borneo's W t s t k u s t ,

geen Chineesch spieken.
Nopens elke der 70 plaatsen (46 op Java en Madura
en 24 in de biu'tenbezitting'ii), waar van gouv9rnementswege in het Itoger onderwijs voor Kuropeanen wordt voorzien , vindt men de gebruikelijke statistieke opgaven in
bijlage Q , thans ook aangevuld met eene afzonderlijke
opgaaf van het getal meisjesleeriingen.
In de lie-hoefte aan onderwiJMMid personeel, ontstaan*
door voorgekomen vacatures en uitbreiding van het onderwijs, kon op voldoende wijz» voorzien worden. Behalve
dat een aantal van verlof teruggekeerde onderwijzers werd
herplaatst, werden in 1878 n e g aangesteld o-onderwijzers,
en 2 onderwijzeressen, allen hier te lande verkregen en.
ter beschikking van de Indische Begering gesteld , en 6
onderwijzers en 22 onderwijzeressen die zich in Indie kvxamen aanbieden. Het in Indie gevonden personeel werd als
gewoonlijk bij wijze van pn»ef tijdelijk aangesteld , waaronder 1 onderwijzeres voorkwpig zonder bezoldiging.
De uitbreiding, aan de meisjesscholen gegeven , wordt
gezegd bij de Europesohe gemeente in Indie algemeen
bijval te vinden, en blijkt meer en racer in eene l a n g
gevoelde behoefte te voorzien ; de resultaten van het ouderwijs aan die scholen waren over het algemeen bevredigend, hoewel men nog al met ziekten en mutatien
onder de onderwijzeressen te kampen had.
Herhaaldelijk werd door belanghebbenden aangedrongen
op eene ruimere openstelling van de gelegenheid tot het
ontvangen van onderwijs in het Fransch op de openbare
lagere scholen. Waar de krachten van het onderwijzend
personeel dit toelieten en andere omstandigheden het niet
onraadzaam maakten , werd zonder overhaasting met de
uitbreiding van dit ouderw'js voortgegaan.
De teekencursussen voor de leerlingen der openbare
lagere scholen op de drie hoofdplaatsen van Java bleven
voldoen; te Batavia werd die cursus bij het einde van
1878 bijgewoond door 16 leerlingen , te Samarang door
114 en te Soerabaija door 2 8 ; in 1877 waren deze cijfers
2 5 , 117 en 34.
Over het onderwijs, aan de openbare lagere scholen gegeven , wordt in het algemeen gunstig berigt. In de uitkomsten daarvan mogt men dan ook weder eenigen vooruitgang bespeuren; alleen op het Zangonderwijs werd
eenige aanmerking gemaakt.
Het schoolverzuim bedroeg in 1878 gemiddeld 23 schooldagen per leerling, tegen 26 in het voorafgegane jaar.
Even nis in 1877 volgde in 1878 slechts '/ïo gedeelte,
der leerlingen liet onderwijs in de hoogste klasse *). Daarentegen maakten in 1877 : 54,5 en in 1878: 52 pet. der
schoolgaanden deel uit van de laagste klasse.
Het meubilair der openbare lagere scholen verkeerde
in goeden toestand en werd met zorg onderhouden en aangevuld. Over de gebouwen daarentegen rezen dikwijls
k l a g t e n , voornamelijk wegens onvoldoende ruimte en
slechte inrigting; verscheidene scholen moesten in minder
geschikte (gehuurde) lokalen worden gehouden. Het thans
gebruikelijke normaal-project voor Kuropesche scholen heeft
aanleiding gegeven tot vele aanmerkingen , zoodat in Indie
overwogen wordt, welke verbeteringen in vorm en inrigt i n g daarin dienen gebragt te worden.
Omtrent de kosten van het (Europeeseh) openbaar lager
onderwijs, en de ontvangsten die daar tegenover staan ,
kunnen de volgende opgaven worden verstrekt, waaromtrent
valt op te merken dat de sommen, voor 1877 vermeld,
op verbeterde opgaven berusten, en d i e , voor 1878 uitge»
t r o k k e n , nog zijn van voorloopigen aard.

*) Van de 2365 en 2662 leerlingen, die in 1877 en 1878 om
verschillende redenen de gouvernements lagere scholen verlieten,
waren er slechts 195 en 158, die alle vakken doorloopcn hadden.
(Of men echter lijj deze opgaaf wel uitsluitend te denken heeft aan
leerlingen die voor goed de school vaarwel zegden, blijkt uit do
Indische mcdedeelingen niet duidelijk. In het tegenovergestelde geval zou natuurlijk de opgaaf veel'van hare waarde verliezen.)
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jaar. De verceniging heft geen schoolgeld. De middelen
voor hare uitgaven tracht zij te vinden uit giften en
bijdragen van particulieren, 'terwijl haar is toegestaan
daarin verbetering te brengen door bet houden eener geldloterij. Zij stelde zich voor om eene tweede school te
Weltjvred
»p te rigten. liet aantal der overige inrirr.

. f 1 087 724 f 1 127 078

verslag blz. 108 is opgegeven. Bijzonderheden daaromtrent zijn ditmaal niet te vermelden.
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schoollokalen ,

onderwUserswonlngen

en

buto328 841

huur-indemniteiten
Te HUIMD
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Ontvangsten wegens schoolgelden
Blijft ten laste van den lande, f

tingen van voorbereidend onderwijs bleef zoo als in 'tvorur

148 100

1G2 319

De lessen aan de normaalschool voor onderwijzers te
Batavia werden bij het eindt; van 1878 gevolgd door 10

939 558 f

965 359

personen (11 hulponderwijzers en 3 nulponderw^jzeressen

Naarmate het openbaar lager onderwijs verbetering en
uitbreiding ondergaat, en vooral m i e r t de oprigting van
gouverneiiieiits-nieisjes.scholen , gaan de //ij:niiilcrn scholen
in aantal achteruit. In 1870 waren er nog 34 met 2248
leerlingen , in 1877 niet meer dan 29 ') met 2079 leerlinken, en in 1878 nog slechts 28 iin-1 1982 leerlingen *\.
Op sommige plaatsen maakten ook Ghinesche en inlan<lsche leerlingen van dit onderwijs g e b r u i k ; hun aantal
daalde in de genoemde driejaren van 36 tot 29 en 24. Het
onderwijs omvat in den regel bet Fransch en veelal ook
andere talen en vakken van meer uitgebreid lager onderwijs ; aan meisjes worden ook vrouwelijke handwerken
onderwezen.
Ben der bedoelde scholen, die te Garoet in de Preanger
regentschappen , genoot (reeds van 1870 af) tijdelijk een
gouvernements-subsidie (f 100 's maands), omdat bij hare
instandhouding de belangen van onderscheidene kinderen
van onbemiddelde ouders betrokken w a r e n , terwijl liet
aantal Europeache kinderen , ter plaatse of in de nabijheid
te huis behoorende, nog niet aanzienlijk genoeg was om
reeds de oprigting eener gouvernenients-school te wettigen 8).
Ook voor 1879 is bedoeld.subsidie weder toegelegd.
Onder het aan de bovenbedoelde, 29 en 28 scholen verbonden onderwijzend en hulppersoneel, ten getale van 94
personen, telde men in 1877 59 en in 1878 02 vrouwen.
In de voorafgegane opgaven zijn niet begrepen 2 particuliere nainiddagscholen te S a m a r a n g , die door gouvernements-onderwijzers buiten den schooltijd maar in de
lokalen van de lste en 4de lagere scholen worden gehouden.
De lessen betreffen de vakken van het lager onderwijs,
Fransch , gymnastiek en teekenen; 89 leerlingen, die
meestal ook de gouvernements-sciiolen bezoeken, maken
van deze namiddagacholen gebruik , waarvan de eene uitsluitend dient voor jongens, terwijl de andere ook meisjes
onder hare leerlingen telt (bij het eind van 1878 12).
Voorts dienen nog te, worden vermeld : de particuliere
gymnastiekschool te Soerakarta , waarvan het aantal leerlingen in 1878 van 80 tot 42 daalde (waaronder respectievel'jk 28 en 17 meisjes), en twee particuliere gymnastiekscholen te S a m a r a n g , te zamen met 00 leerlingen,
eene van welke op afzonderlijke uren ook door de leerlingen der hoogere burgerschool wordt bezocht.
Omtrent de scholen van voorbereidend onderwijs of bewaarschoten valt het volgende mede te deelen.
De vereeniging welke zich, blijkens 't vorig verslag
blz. 108 , te Batavia dit deel van het onderwijs a a n t r e k t ,
heeft in Maart jl. hare eerste school geopend met 10 leerlingen , welk getal spoedig tot 27 klom (14 jongens en
13 meisjes), allen kinderen van 3 tot 0 jaar. De onderdrie meisjes van 15 a 10
wijzeres wordt bijgestaan
') Volgens de thans verkregen opgaven was in 1877 almede opgeheven de particuliere school te Neira op liaiula, ofschoon deze in
't vorig wrslag nog als bestaande werd inedegerekend. Dienteugevolge werden toen 1 onderwijzeres, 1 vrouwelijke kweekeling en
27 leerling-n te veel opgegeven.
s
) Naar hun leeftijd waren de Europesche scholieren (725 jongens
en 1233 meisjes) op 31 Decemher 1878 verdeeld als volgt: van
6 t/m 9 jaar 044, van 10 t/m 13 jaar 884 en van 14 t/m 16 jaar
of ouder 430, te zamen 1958. In 1877 was die vcrdeeling (voor
744 jongens en 1300 meisjes van Europesche afkomst) respectievelijk
609 , 929 en 452, te zamen 2050. Onder de niet-Europesche leerlingen waren in 1877 2 en in 1878 3 meisjes. Zie overigens voor
plaatselijke opgaven de reeds aangehaalde bijlage Q.

») Bedoelde school weid laatstelijk bezocht door 15 kinderen van
Europesche en 14 van inlandsehe afkomst.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.

1879-1880.

in dienst van het Gouvernement en 2 particuliere hulponderwijzers); bij het einde van 1877 bedroeg dit aantal

14. Zeven leerlingen der normaalschool legden in bet nfgeloopen jaar

met goed gevolg het

hoofdonderwijzers-

examen af De kosten dezer school, over welker inrigting
zie n°. 3300 van bet Bijhlad op het Indisch Staatsblad,
bedroegen in 1877 en 1878 f 3002 en f 3281.
Zoo als uit de volgende tabel blijkt, onderwierpen zich
in 1878 in Indie een veel grooter aantal candidaten aan
verschillende onderwijzers-examens dan in 1877.

ter verkrijging eener acte van
bekwaamheid als:

In 1878

In 1877

1
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f

11

c
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»

2

1

1

1

»

2

1

1
»

Hoofdonderwijzeres

1
2

Hulpon !crwij::eres

10

4

4

Onderwijzer in de Fransche taal.

9

4

5

Onderwijzer in de Engelsche taal.

3

2

Onderwijzeres in de Fransche taal.
Onderwijzeres in de Duitsche taal.

0
»

2
»

Onderwijzeres in de Engelsche taal

0

1

Onderwijzer in het teekenen .

5

1

Onderwijzer in de landbouwkunde.

2

Hulponderwijzer

afgewezen.

schoohneubilair , leermiddelen en/, f

1877.

toegelaten.

Uitgaven wegene tractementen ,

3>

»

i

•
2

»

2
»

»

»

3

»

»

»

1

»

55

17

22

»

Huisonderwijzeres in het lezen en
Totaal
§ 2,

. . . .

Onderwijs zoor

3

inlanders.

De ministerieele aanschrijving, bedoeld op blz. 109 van
het vorig verslag, om gegevens te verzamelen nopens het
onderwijs dat de inlandsehe bevolking zich zelve weet te
verschaften , heeft ten gevolge gehad dat de Indische Hegering in Junij jl. den directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid heeft uitgenoodigd om ter zake de medewerk i n g der hoofden van gewestelijk bestuur op Java in te
roepen A).
*) Het schijnt wenschelijk hier den geheelen inhoud op te nemen
van de circulaire, welke nopens dit onderwerp aan de residenten
is gerigt. Zy luidt als volgt:
„ De Regering wenschte hare aandacht te vestigen op het onderwjjs, dat de inlander zich verschaft buiten de bemoeneiiis van het
Gouvernement en buiten de geestelijke scholen (langgars en pesantrians).
..
„ Ofschoon omtrent het onderwijs, dat hier bedoeld wor.it, wc
dus ver nog geeue speciale rapporten ziju ingediend, is toot uit
de bestaande toestanden af te leiden, dat de kennis van MMS ,
6chrüveu en rekenen door de inlanders ook op audere wjz>; ver
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Kuluniaul verslag vim 1879.
In het afgeloopen jaar is de Indische Regering te rade
geworden zich ook het inlandsen onderwijs in de rijken
Soerakarta en Djokjokarta aan te trekken. Het bleek toch
dat deze aangelegenheid , oflwboon in de beide rijken tot

de zorg der vorstenbesturen behuorenda, van die zijde niet
de gewonsehte behartiging ondervond '). Met goedvinden
der betrokken inlandsehe bestuurders is daarom , bij een
besluit van 8 September 1878, door de Indische Regering
in beginsel aangenomen , dat ook in de residentien Soerakarta en Djokjokarta , waar DOg DOOdig en waar mom*
lijk, van gouvernementswege openbare inlandsehescholen
zullen worden opgerigt : ). In Julij jl. is bepaald dat er
al vast vier zullen geopend worden in SoenKarta en dat
in Djokjokarta de bijzondere inlandsehe school op de Pakoe
Alaman door bet Gouvernement zal worden overgenomen.
Opleiding van inlandsehe <jitdcrwij:ers. Door den directeur
van onderwijs, eeredienst eu nijverheid zijn, Ingevolge
m a g t i g i n g van de Indische Regering, inspectiereizen op
J a v a en Sumatra en naar Bandjennasin (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) g e m a a k t , waarbij inzonderheid liet
onderwijs aan de kweekscholen voor inlandsehe onderwijzers werd nagegaan. De tot dusver door hein ingediende
rapporten ') bevatten belangrijke bijzonderheden over de
kweekscholen te Fort' de Koek , Bandung en Magelang.
Omtrent eerstgenoemde kweekschool was zijn indruk
gunstig ; zijns inziens kwamen aldaar de meerdere aanleg
en geschiktheid van de Maleijers in vergelijking met de
kweekelingen der Javasche kweekscholen duidelijk uit.
De leerlingen der middelste klasse te Fort de Koek drukten zich in liet Hollandsch over het algemeen veel beter
uit dan de leerlingen der hoogste klasse aan de Bandong-

kregen wordt dan op de openbare inlandsehe en de gesubsidieerde
scholen of door familie-onderwijs.
„ De Kegcring verlangt dienaangaande een onderzoek ingesteld
te zien.
v Zjj acht liet toeb van belang naanwkeuriger dan thans het geval
is te weten, in welke mate en op welke wjize de bevolking der
verschillende gewesten van Java tracht te geinoet te komen aan de
behoefte aan elementair onderwijs, voor zoover de staatsscholen
daartoe niet in voldoenden getale aanwezig zfjn.
„ Zoodanig onderzoek zal niet de meeste omzigtigheid moeten
ingesteld worden om bij den inlander geen wantrouwen te doen
geboren worden, aangaande de bedoelingen van het Gouvernement.
„Men traehte gegevens te verzamelen, maar boude daarbij inliet
oog dat er volstrekt niets beslist is omtrent de vraag: in hoever
het Gouvernement eenige bemoejjenis zal noodig achten niet evenbedoeld onderwijs, terwyl er in elk geval nog een aantal jaren zullen
moeten verloopen eer het eigenlijke volksonderwijs ter hand genomen
en tot een voorwerp van staatszorg zal kunnen worden gemaakt.
„ I k vertrouw dat het uit het vorenstaande met voldoende duidclijkheid zal blijken, welke inlichtingen door de Regering worden
verlangd. AYellijrt zal het moejjelijk zijn om de veelvuldige kleine
proeven van het hierbedoelde onderwijs al dadelijk te bestudeeren
of zelfs na te gaan ; wanneer maar ook de onder u staande anibtenaren van het liooge belang der zaak zjjn doordrongen, mag men
venvachten gaandeweg op voldoende wijze met den aard en den
omvang van dit onderwijs bekend te zullen raken.
„ I k heb mitsdien de eer V. II. E. G. te verzoeken in den loop
van dit jaar aan mij over deze aangelegenheid in boven omschreven
zin te rapporteeren en verder elk jaar de nader verkregen gegevens
of aan 't licht gekomen bijzonderheden in bet verslag op -te nemen."
>) In Soerakarta bjjv. laat de Socsoehocnan zjjne eigene zonen
alleen onderwijs ontvangen in de echt Javaansche litteratuur, en de
vóór eenigen tijd door pangerau MA>GKOE NEGOKO op zjjne landen
opgerigte scholen zjjn sedert te niet gegaan , terwijl het onderwijs ,
dat deze prins ter hoofdplaats Soerakarta aan de zonen der leden
van zjjn huis doet geven, van gering gehalte is. In Djokjokarta
heeft zoowel de rjjksbestierder als de zelfstandige prins PAKOE ALAM
eene inlandsehe school opgerigt, doch beide inrigtingen (waarvan
de eerste hoofdzakelijk bestemd is voor de zonen van des sultans
ambtenaren) staan beneden het peil eener gonvernenientsschool.
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sche kweekschool, die in dit opzigt veel booger staan dan
de kweekelingen der school te Magelang. W a t liet onderwijzend personeel betreft, werd in de eerstgenoemde inrigting alles genoegzaam naar wensch bevonden. Ook het

pertoneel te Bandong gaf reden tot tevredenheid , doch de
uitkomsten hij de leerlingen waren daar minder gunstig.
Te Magelang scheen hot den docenten aan de noodige helangstelling te ontbreken , zoodat dan ook de resultaten
geenszins bevredigend konden genoemd worden.
Naar aanleiding van die berigten werd dezerzijds in September 1878 bij den Gouverneur-Generaal ernstig aan ge-

drongen op verbetering der aangewezen gebreken. Naar

het oordeel van den Minister moest een der voornaamste,
zoo niet de voornaamste oorzaak der minder bevredigende
uitkomst van het onderwijs aan de Javasche kweekscholen daarin gezocht worden, dat men de Nederlandsche
taal als voertuig voor het onderrigt gebruikte; eene taal
alzoo.dieden leerlingen slechts zeer oppervlakkig bekend
is ; terwijl men tegelijk het onderwijs i/i het Nederlandsen
verwaarloosde, in de meeuing dat er genoeg gedaan wordt
als die taal dient tot grondslag van het onderwijs in alle
vakken. De directeur van onderwijs had dan ook de opmerking gemaakt dat het onderwijs in de inlandsehe volksscholen een zooveel beteren indruk maakte dan dat op de
kweekscholen , om de eenvoudige reden dat op gene onderwijs wordt gegeven in eene taal die de leerlingen verstaan.
Ben bepaald antwoord op die aanschrijving is nog
niet ontvangen ; doch de directeur heeft bij circulaire aan
de inspecteerende ambtenaren en de plaatselijke schoolcommissien aanbevolen om. er voor te zorgen d a t a a n m i n der gevorderde leerlingen het onderwijs in de landstaal of
in het Maleisch werd gegeven; dat het Nederlandsch
slechts als voertuig werd gebruikt voor zoodanige leerlingen , die reeds eene voldoende kennis van die taal bezitten ; en dat meer werk werd gemaakt van de afzonderlijke beoefening der Nederlandsche taal.
Het aantal kweekscholen is , weinige maanden geleden ,
met eene Ode vermeerderd , door de opening (op 30 April jl.)
van zoodanige inrigting te Padang Sidempoean (Tapanoli),
bepaaldelijk bestemd om onderwijzers te leveren voor de
Battaklanden, Deze school (omtrent welker organisatie
zie Indisch Staatsblad 1879 n°. 26 en 110) strekt ter vervanging van de vroegere (op beperkte schaal ingerigte)
kweekschool te Tanah Batoe, welke in het voorjaar van
1874 opgeheven werd. De lessen zijn begonnen met 18
leerlingen (7 minder dan waarop de school berekend is).
Te Bandjennasin, waar liet maximum van 25leerlingen
reeds bereikt is , zullen , ingevolge de in den aanvang dezes
jaars toegestane uitbreiding (reeds aangekondigd in het
vorig verslag bil. 110), voortaan 50 leerlingen plaatsing
kunnen vinden (Indisch Staatsblad 1879 n°. 27).
De oprigting eener nieuwe kweekschool te Palembang
(vorig verslag t. a. p.) wordt door de Indische Regering
voor alsnog onnoodig g e a c h t , omdat het gebleken is dat
op de kweekschool te Fort de Koek reeds eenige jongelieden geplaatst zijn , afkomstig uit de gewesten waarvoor
men de nieuwe kweekschool verlangde. Het is dus nog
niet uitgemaakt dat de i r r i g t i n g te Fort de Koek niet toereikend zou zijn vcor de behoefte.
Op de kweekschool te Magelang zijn aanvankelijk een
viertal plaatsen opengesteld voor kweekelingen uit Soerakarta en Djokjokarta *), in verband tot het voornemen
om in de behoefte aan onderwijs in die gewesten ook
van regeringswege te voorzien (zie boven). Die vier plaatsen
zijn alle reeds vervuld.
Het examen voor Europeesch onderwijzer aan eene kweek»
school, bedoeld op blz. 110 van het vorig verslag, is door
twee aan de kweekschool te Magelang werkzame docenten
met goed gevolg afgelegd; en wel door één voor het
Javaansch en door één voor het Maleisch.
Onlangs is bepaald dat de inlandsehe onderwijzers, die
definitief aan eene kweekschool op Java zijn aangesteld,
den titel voeren van onderwijzer der 1ste klasse, en na

s
) Ter hoofdplaats Soerakarta bestaat wel reeds eene gouvernements inlandsehe school, maar tot de oprigting daarvan werd alleen
overgegaan als compensatie voor de opheffing van de aan de voormalige kweekschool verbonden externenschool.

*) Van zijn bezoek in Oost-Java en te Bandjennasin is nog geen
Te-slag ingekomen.

<) Het getal plaatsen voor kweekelingen uit Saniarang en Hagelen
is daarentegen, om de formatie niet te overschrijden, voor [elk dier
gewesten met 2 verminderd.

[•!•
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tienjarige behoorlijke pligtsbetrachting «Ion titel van hoofdonderwnzer verkrijgen (Indisch Staatsblad 1879 n°. 75).
Ook inlanders kunnen voortaan tot onderwijzer in het
hand- on regtlijnig teekenen aan BBIM kweekschool wor-

<len benoemo, «onder evenwel geUjke bezoldiging als de
overi'*e inlandsche docenten te genieten (Indisch Staats^ [ ^ ^ 1 8 7 8 n°. 280). Twee van de drie jongelieden , die
daartoe te Batavia waren opgeleid , deden reeds niet goed
gevolg het examen als onderwijzer in het teekenen en
•werden als zoodanig geplaatst. Voorden derden adspirant
•werd de opleidingstijd met een half jaar verlengd.
De in 't vorig verslag bedoelde officier, die zich te Fort
de Koek onder de leiding van den hoofdonderwijzer der
kweekschool aldaar met Maleisehe taaistudie bezig h o u d t ,
om zich voor het inlandsen onderwijs te bekwamen , zet
zijne studiën voort. Ken inlandseh onderwijzer is aan den
ambtenaar belast met de beoefening der Soendasche t a a l ,
H. J. OOSTINU , toegevoegd, om later als onderwijzer in
het Soendaaseh aan de Uandongsche kweekschool te kuunen optreden.
Bij het einde van 1878 bedroeg het aantal kweekelingen
te Bandong 9 9 , te Magelang 100, te Probolinggo 9 1 , te
Fort de Koek 5 0 , te lkndjermasin 25 , te Makasser 37
(waaronder echter verscheidene adspirant-ambtenaren) l ) ,
t e Tondano 48 en te Amboina 4(>.
Bij vier kweekscholen werd in 1878 het eindexamen afgenomen , (waarvoor, op uitnoodiging van den directeur
van onderwijs enz., voortaan een gelijk tijdstip voor alle
inrigtingen /.al worden gekozen,) namelijk te Bandong van
6 , te Probolinggo van 3 , te Tondano van 6 , en te Amboina van 12 kweekelingen, die allen aan de eischen
(Indisch .Staatsblad 1875 n°. 107) voldeden "). Buitendien
leverde de kweekschool te Bandong in 1878 nog 2 ndspirant-onderwijzers, die krachtens de bestaande bepalingen
(art. 2 laatste alinea van Indisch Staatsblad 1871 n°. 104)
van het eindexamen waren vrijgesteld.
De moeijelijkheden , welke men ondervond om eenigszins
geschikte kweekelingen voor de kweekschool te Makasser
te verkrijgen (vorig verslag blz. 110), waren voornamelijk
te wijten aan het gebrek aan inrigtingen waar de inlr.ndsche jeugd élémentair onderwijs geniet. Ten einde
hieraan te gemoet te komen, is in November 1878 besloten o m , bij wijze van proef, op een dertiental plaatsen
(behalve Makasser en Maros, waar scholen zijn ,) onder
toezigt der besturende ambtenaren kosteloos eenig onderwijs
te doen geven door daartoe geschikt geachte personen
(tolken, klerken of inlandsche schrijvers) , die daarvoor
eene geringe vergoeding van gouverneuientswege zullen
genieten. In Februarijjl. z ; in dientengevolge , aanvankelijk
op 9 van de aangewezen 13 plaatsen, dergelijke proefscholen in werking gekomen , die kort na de openstelling
te zamen 77 leerlingen telden. Zeer onlangs is de bedoelde
maatregel, die aanvankelijk alleen voor 1879 genomen
werd, verlengd tot 1 October 1880, tegen welk tijdstip
de kweekschool vermoedelijk eenige onderwijzers zal kunnen afleveren, die alsdan dadelijk plaatsing kunnen vinden

') Bovendien werden by de kweekschool te Makasser een 6tal
Europeanen opgeleid voor de betrekking van tolk.
') Van het laatstbedoelde 12tal kon reeds in "t vorig verslag
worden melding gemaakt, omdat te Amboina het eindexamen in het
voorjaar werd gehouden. In Maart 1879 leverde die kweekschool
6 adspirant-onderwüzers.
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bij diegene der bewuste scholen, welke blijken van levens.

vatbaarheid mogten gegeven hebben.
()]) voorstel van den directeur der kweekschool is tevens
bij het begin van den cursus 1878/79 het leerplan der
aldaar onderwezen vakken, en in verband daarmede bet

programma van bet eindexamen, tijdelijk vereenvoudigd.
De vergunning aan kweekelingen der Amlmiische k w e e t
school, die uit de residentie Timor afkomstig waren, om
in de vacantie kosteloos derwaarts te kunnen gaan (verg.
o. a. het verslag van 1877 blz. 118), is Ingetrokken, omdat
liet bleek dat het meerendeel der bewuste jongelieden op
Rotti te huis behoorde, van welk eiland zij moejjehjk bij
tijds, vóór het einde <ler vacantie, konden terug zijn.
Van de inlandsche jongelieden , die te Amsterdam worden opgeleid om naderhand als derde onderwijzer bij eene
kweekschool voor inlandsche onderwijzers op te treden
(vorig verslag blz. 109/110), heeft de oudste, ARDI SAS.MITA,
getracht het examen voor hulponderwijzer af te leggen ,
doch hij is daarin niet geslaagd. Aangezien die mislukking
grootendeels, zoo niet geheel, te wijten wat aan de inin(ler gemakkelijke wijze waarop de examinandus zich in
het Nederlandsch wist uit te drukken . oordeelde men het
raadzaam den jongeling in de gelegenheid te stellen betzelfde examen nog eens af te leggen in India, waar wal
gelijke eischen gesteld worden , doch het on lerzoek noodwendig eene meer lokale kleur draagt. Vooraf—teneinde
omtrent zijne ontwikkeling genoegzame zekerheid te erlangen en ook om zijn onderwijzer, den heer HHKKEU ,
te déchargeeren, — werd SASMITA door den inspecteur
van het lager onderwijs in Zuidholland, die zich daartoe
met de schoolopzieners in het 3de en 9de district bereid
verklaard h a d . aan een onderzoek onderworpen , dat zeer
bevredigend afliep. Een ander kweekeüng, Si HAMSA , die
nog niet in staat werd geacht om zich aan het hulponderwijzers-examen te onderwerpen , had intusschen zulk
een sterk verlangen tot terugkeer naar zijn geboorteland
geopenbaard , dat men hem insgelijks ter verdere opleiding
naar Indie heeft moeten terugzenden, nadat dezelfde commissie over zijn aanleg en ontwikkeling betrekkelijk guus t i g , hoewel minder bevredigend dan omtrent SAS.MITA ,
had gerapporteerd. Beide kweekelingen zijn thans in Indie
teruggekomen ; bij een Indisch besluit van 23 Junij jl. is
SASMITA onder de leiding gesteld van den hoofdonderwijzer
der kweekschool te Bandong, en Si HAMSA onder die van
den hoofdonderwijzer der kweekschool te Fort de Koek ,
ten einde zich tot het hulp Jiider wijzers-examen verder te
bekwamen. Omtrent de overige 4 nog te Amsterdam opgeleid wordende kweekelingen zijn gunstige berigten ontv a n g e n , terwijl de Gouverneur-Generaal is uitgenoodigd
weder twee jongelieden uit te zenden ter vervulling van
de beide vacante plaatsen. Het ligt overigens in de bedoeling om de alzoo opgeleide kweekelingen niet meer aan het
hulponderwijzers-examen in Nederland te onderwerpen,
maar h e n , zoodra zij door eene commissie, als bovenaangewezen , aanvankelijk genoegzaam geschikt en ont\vikkeld worden geoordeeld, naar Indie terug te zenden , ten
einde aldaar het hulponderwijzers-examen af te leggen.
De examens voor onderwijzers , die niet aan eene kweekschool gevormd zijn, leverden in 1878 niet veel betere
resultaten op dan in 1877 (zie vorig verslag blz. 110). Br
werden slechts toegelaten 8 onderwijzers (uit 28adspiranten) en 61 hulponderwijzers (uit 162 adspiranteu). Hierin
is echter geen aanleiding gevonden om de eischen dezer
reeds gemakkelijke examens nog ligter te stellen. Eenige
nadere bijzonderheden vindt men in de volgende o p gave.

[5.
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AANTAL TANIHDATEN T E B V E I t K n i J O I N O

EENER ACTK VAN 11 KkWA AMHEID
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6

20
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n) ü e inlandsche onderwijzers, die liet eindexamen eencr kweekschool hebben afgelegd, verkregen vroeger bjj eerste indiensttreding,
zoowel on Java en lladura als in de buitenbezittingen, den rang van onderwijzer der 1ste klasse, rijj de nieuwe regeling van de
bevordering, de klassen, enz. der. inlandsche onderwijzers dd. 0 Februari) 1878 (Indisch Staatsblad n". 60), welke uitsluitend Java en
Madnra betreft, is echter aan de daar geplaatst wordende van eene kweekschool afkomstige onderwijzers bjj eerste indiensttreding
slechts de rang van onderwijzer der 3de klasse toegekend. Dientengevolge worden de personen, die het in dezen staat bedoelde
examen afleggen, In de buitenbezittingen nog aangesteld als onderwijzers der 2de klasse, maar op Java en Madura als onderwijzers
der 4de klasse.

Scholen voor tonen tan inlandsche hoofden en andere aanziculij/te inlander». Voor de vier inrigtingen van dien aard
te Magelang. Bandong, Probolinggo en Tondano is het
reglement vastgesteld bij een Indisch L>»sluit vau 1 April
1871). Aanvankelijk zullen deze scholen , die nog niet geopend , doch waartoe de lokalen gereed zijn , ieder ingerigt w.ezen voor 60 leerlingen, en zullen de daarbij werkzaam
te stellen Europesche onderwijzers ontleend worden aan
liet kader van de onderwijzers bij de Europesche lagere
scholen en als zoodanig ft la suite worden gevoerd.
Speciale seholen. Omtrent de speciale scholen te Depok
(Buitenzorg) en Amboina (over welke zie onder anderen
het verslag van 1873 bis. 117 en dat van 1869 blz. 63),
beide hoofdzakelijk opgerigt ten dienste der kinderen van
zoogenaamde inlandsche burgers (Christenen), ofschoon
"ook toegankelijk voor andere (letalende) leerlingen, is
aan te teekenen, dat de eerste bij liet einde van 1878
136 leerlingen telde tegen 137 in het jaar te voren (waaronder op elk dier tijdstippen 52 en 49 meisjes), en dat
hij de tweede (in het voorjaar van l!S78) waren ingeschreven 230 kinderen , van welke er gemiddeld 200 ter
school kwamen. Onder de ingeschrevenen bij de Ambonsche burgerschool waren 110 niet-betalenden. (Voordel)epoksche school ia het aantal gratis-leerlingen niet opgegeven.) Aan het hoofd van e'.k der beide inrigtingen staat een
Europeeach onderwijzer. De uitkomsten van het onderwijs,
dat van gelijken aard is als op de Burqpeacbe gouvernenients lagere scholen . en dus ook de Nederlandsche taal
omvat, worden bevredigend genoemd.
Eene derde speciale school, blijkens 't vorig verslag
(blz. 111) te Magelang te stichten ten dienste der kinderen
van mindere inlandsche (Christen) militairen . afkomstig
uit de Mol ukken en Timor, is in Mei jl. in werking gekomen , aanvankelijk met 37 leerlingen '). Omtrent hare
organisatie is het noodige bepaald bij Indisch Staatsblad
1879 n°. 83. Ook andere inlandsche Christenkinderen van
denzelfden landaard kunnen op de bedoelde school wonlen
toegelaten , maar van hen zal zoo mogelijk een gering
i) Het meerendcel der bedoelde militairen bevindt zich nog in
Atjeh maar velen itfn ook over verschillende garnizoenen verspreid ;
WSt deze laatsten betreft, heeft het legerbestuur zich bereid verklaard om hen, die kinderen hebben, zooveel mogelijk naar Magelang
over te plaatsen

schoolgeld worden geheven terwijl voor de anderen het
onderrigt kosteloos is. Bij de inrigting zijn Europesche
onderwijzers , en zij staat ook onder het Europeesch schooltoezigt ; ). Het ligt echter in de bedoeling om den (Europeschen) hoofdonderwijzer te zijner tijd te doen ter zijde staan
door inlandsche onderwijzers van denzelfden landaard als de
leerlingen. Het onderwijs komt overeen met dat te Depok
en te Amboina 3 ).
VoUsscholcn. Aangaande de in overweging genomen uitbreiding van het onderwijs op de gewone inlandsche scholen (vorig verslag blz. 111) is men nog niet tot eene besli^ing gekomen. 4) Het onderrigt, dat de Europesche
onderwijzers te Telok Betong en Koepaug aan hunne
inlandsche collega's gaven , is moeten gestaakt worden.
De vraag, of voorden openbaren inlandsehen onderwijzer
de gebruikelijke ambtstitel van "mantri goeroe" wel beantwoordt aan het door deze landsdienaren tegenover andere
mantri'a of tegenover de eigenlijke goeroe's (godsdienstonderwijzers) in te nemen standpunt (zie vorig verslag
blz. 112), is in Indie bevestigend beantwoord, nadat men
zich door eene raadpleging der verschillende plaatselijke
inlandsche sclioolcoiumissicn (op Java en Madura) had vergewist dat de tegenwoordige titulatuur in de inlandsche
talen (ook in de buitenbezittingen) reeds dermate het burgerregt had verkregen dat het kiezen van nieuwe benatrouwens moeijelijk met juistheid te vinden
mingen die
[>'een aanbeveling meer kon verdienen. Jsagenoeg
waren
,
algemeen — zoo werd berigt ^— wordt de benaming »mant r i " , geplaatst vóór het woord » goeroe", verstaan in de
beteekenis van ambtenaar of dienaar van het Gouvernement,
en niet in die van opziener. zoo als zulks aanvankelijk
werd verondersteld, terwijl ook het woord «goeroe" thans
2
) De beide andere speciale scholen staan onder het toezigt van
den inspecteur van het inlandsch onderwijs.
») Over het lager onderwijs bjj militaire (korps-) scholen
(waarvan ook door inlandsche militairen en hunne zonen wordt
gebruik gemaakt) zie men blz. 38 hiervóór.
*) Uit een deswege ingesteld onderzoek is gebleken, dat op do
meeste gouvenicments inlandsche seholen, behalve in de verpligte
vakken" ook onderwijs wordt gegeven in het Maleisch (voor zoover
dit niet'de landstaal is) , de aardrijkskunde, het leekenen en het
landmeten. Daarvan worden alleen de twee eerstgenoemde vakken
met Benige vrucht beoefend; de beoefening der beide laatste heeft
nog weinig te beduiden.

Bijlage C.
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reeds niet meer uitsluitend in de beteekenis van godsdienstleernar wordt gebezigd.
De nieuwe verdeeling van de inlandsche onderwijzers
ann de openbare inlandsclie scbolen op Java en Madura
in randen (zie vorig verslag blz. 112) maakte ook eeno
herziening wenschelijk vun de bepalingen omtrent de staatsie
en het gevolg dat zij , desverkiezende, mogen voeren ,
waaromtrent de bestaande regeling (Indisch Staatsblad
J861 n°. 24) thans niet meer kon voldoen. De nieuwe bepalingen (Indisch Staatsblad 1879 n°. 75 en Bijblad op
het Indisch Staatsblad n°. 3347) zullen er toe kunnen
bijdragen de betrekking van onderwijzer in het oog des
inlanders te verheften.
Slechts bij uitzondering (als op de Molukken en in de
scholen van zendelingen) werden de inlandsclie scholen
ook door meisjes bezocht. Er bestaat evenwel uitzigt dat
binnen kort een paar inlandsclie meisjesscholen terSumatra's Westkust zullen verrijzen. Het is namelijk gebleken
dat zulks door de bevolking aldaar wordt gewenscht; en
men oordeelde nu dat het alleszins op den weg derltegeg t aan dit verlangen te gemoet te komen. De wijze
rui
van inrigting van zoodanige scholen , zoowel wat het onderwijzend personeel, als wat de leervakken betreft, maakt
thans een onderwerp van overweging bij de Regering uit.
Het schoolverzuim bleef voortdurend vrij groot; op enkele
plaatsen echter was in dit opzigt verbetering waar te
nemen ten gevolge van de aansporingen der leden van de
plaatselijke inlandsclie schoolconimissien.
Ten behoeve van het inlandsch onderwijs werd in het
afgeloopen j a a r , volgens voorloopige opgaven, door het
Gouvernement uitgegeven f 780 694 tegen f 709 243 in
1877. In mindering daarvan kwamen de schoolgelden,
welke, volgens verbeterde opgaven over 1877 en volgens
voorloopige over 1878 , in die beide jaren achtereenvolgens
opbragten f 49 771 en f 55 346 (waaronder bij de scholen
in de buitenbezittingen respectievelijk f8626 en f 10 698).
De omvang en uitbreiding zoo van het gouvernementeel
als particulier onderwijs kunnen eenigermate uit de volgende opgaven blijken.
In 1878 werd besloten tot de oprigting van 11 nieuwe
scholen op Java en Madura en van 39 in de buitenbezittingen, mitsgaders tot het overnemen van respectievelijk
8 en 3 particuliere scholen. Aannemende dat deze allen nog in
hetzelfde jaar geopend of op den nieuwen voet in werking
gekomen zijn — waaromtrent evenwel nog geen juiste
opgaven zijn te doen — dan zou het loopende jaar begonnen zijn met een totaal van 402 gouvernements inlandsche scholen , waarvan op Java en Madura 166 en in de
buitenbezittingen 236. Op 31 December 1877 waren in
werking 341 gouvernements inlandsclie scholen (147 op
en 194 buiten Java en Madura).
Ten aanzien der particuliere inlandsclie scholen zijn geen
latere volledige opgaven ontvangen dan over 1877, en dan
nog alleen wat Java en Madura betreft'). Op 31 December
1877 telde men er op die eilanden 142 (tegen 148 op
't laatst van 1876), van welke er 115 : ) door het Gouvernement gesubsidieerd werden (tegen 94 in 1876). In de
buitenbezittingen waren op 31 December 1876 2 scholen
(op de gewone wijze) gesubsidieerd; op 't laatst van 1877
slechts 1 (de andere was inmiddels tot de gouvernementsscholen overgegaan). Aan eenige zendelingscholen in de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd in beide jaren
op buitengewonen voet subsidie uitbetaald ter bezoldiging
van Dajaksche onderwijzers (zie vorig verslag blz. 112).
De gouveruements-scholen op Java en Madura werden
in 1877 (latere opgaven zijn nog niet ontvangen) bezocht
door 20 766 leerlingen; de gesubsidieerde particuliere scholen door 5982, en de niet-gesubsidieerde door 1788, te
zanien 28 536 ; in 1876 waren deze cijfers 16 987 , 4156
en 3754, te zamen 24 8 9 7 ; eene vermeerdering dus voor
i) Betreffende de particuliere scholen in de buitenbezittingen
bezit inen genoegzaam volledige gegevens alleen over 1875, toen
liet aantal, zonder inbegrip van de scholen op de Sangir- en Talauteilanden, Timor en Flores, 192 bedroeg.
') In 't vorig verslag staat ten onregte 125. Gedurende 1878
heeft het getal subsidie genietende scholen op Java en Madura geen
verandering ondergaan. Wel kregen een 11 tal voor het eerst zoodanige ondersteuning maar daarentegen gingen 7 geheel in handen
van het Gouvernement over en werd voor 4 het subsidie ingetrokken.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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1877 van 3639 leerlingen , terwijl in 1876 de toeneming
bedroeg 3013. Omtrent het cijfer der leerlingen in de buitenbezittingen loopen de opgaven slechts tot 1876, en ze
zijn bovendien , door bet gemis van gegevens betreffende
de scholen in de Molukken , zoo onvolledig, dat het noemen
van totalen geen nut kan hebben. Eene meer uitvoerige
toelichting der bovenstaande cijfers wordt gegeven in de
overgelegde bijlage R.
In het afgeloopen jaar werden weder door verschillende
personen ' ) , meest in s'lands dienst, die zich in hun vrijen
tij l met de zamenstelling of vertaling van boeken ten
dienste van den inlander onledig1 hielden , zoodanige geschriften aan de Regering ter uitgave aangeboden. Keu
13tal werken of werkjes, voor lees- of schoolboeken geschikt bevonden , werden op de gewone voorwaarden (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2289) van regeringswege
aangekocht ter invoering op de inlandsclie scholen , dan
wel om als prijswerken te dienen bij de jaarlijksche examens.
Aan de vervaardigers werd daarvoor uitbetaald f 6725.
Onder de bedoelde 13 handschriften waren 6 oorspronkelijke werken (1 in 't Nederlandsch, 2 in 't Maleisch,
1 in 't Javaansch , 1 in 't Soendaasch en 1 in 't Balineesch) 4) en 7 vertalingen of herziene uitgaven (1 in 't
Maleisch , 4 in 't Javaansch en 2 in 't Soendaasch).
De voor 's lands rekening uitgegeven schoolboekjes in
inlandsche talen , hetzij eerste uitgaven of herdrukken,
die in 1878 in Indie de pers verlieten, waren 10 in getal
(2 in 't Maleisch , 4 in t Javaansch , 2 in 't Soendaasch
en 2 in 't Madureesch). Daarvan zagen er 6 bij de landsdrukkerij te Batavia het licht, terwijl de 4 andere werden
afgeleverd door eene particuliere drukkerij, met welke ter
zake gecontracteerd is (verg. het verslag van 1877 blz. 115).
II.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1.

Taaistudie.

Vermits de Indische Regering den wensch had te kennen gegeven om , met toepassing van het Koninklijk besluitvau 13 Februarij 1878 n°. 7 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 9 , Indisch Staatsblad n°. 154), drie ambtenaren voor de
beoefening van Indische talen aan te stellen , en ter vervulling van die betrekkingen geen doctoren in de Indische
taal- en letterkunde beschikbaar waren, is hier te lande een
speciaal examen daarvoor uitgeschreven (zie de Staatscourant
van 15 Januarij 1879). Er hebben zich echter geen candidaten
aangemeld. De Gouverneur-Generaal is daarop uitgenoodigd
om de hier mislukte poging in Indie te herhalen , terwijl
tevens een reglement voor de in het vervolg (zoo in Nederland als in Indie) af te nemen examens van candidaten voor
de genoemde betrekking, niet in het bezit van het diploma
van doctor in de Indische taal-en letterkunde, is vastgesteld. s )
Voor den in 't vorig verslag genoemden ambtenaar voor
de beoefening van Indische talen , tevens adviseur voor de
Oostersche talen en het Mohammedaanseh r e g t , mr. L.
W. C. VAN DEN BERG , werd in September 1878 (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n°. 3266) eene instructie vastgesteld, waarbij hem is opgedragen zich in het bijzonder
3
) Onder hen waren ook enkele inlanders (o. a. de schrilver van
een controleur, twee schrijvers b(J de algemcene secretarie, een
aanstaande onderwijzer, in opleiding bjj de kweekschool te Mage; lang, enz.) en zelfs een Chinee9; deze laatste leverde een werkje
i in "tBalineesch.

I
I
[
I

4
) Het in 't Nederlandsch geschreven werkje, van de hand van
dr. J . A. C. OUDEMANS , is een eerste vervolg zijner Ilmoe Bocmi
(wereldbeschrijving voor de inlandsche scholen), waarvan in April jl.
door den schrijver het 3de stukje is aangeboden, om later nog door
een 4de en welligt een 5de stukje achtervolgd te worden. Het bedoelde 2de stukje, voorzien van tusschen den tekst geplaatste figuren ,
is thans hier te lande (bij particulieren) ter perse.
Bij de landsdrukkerij hier te lande is onlangs de herdruk van een
Maleisch leesboek „ Kobinson Crusoé" bezorgd geworden, dat in
Indie (op afzonderlijke bladen) van illustratien zal worden voorzien ,
waartoe de noodige cliché's zjjn uitgezonden (tevens om te dienen
voor het versieren der in andere talen uit te geven overzettingen
van bedoeld werk).
5
) Ministerieele resolutie van 16 April 1879, opgenomen in de
Staatscourant van 19 April en in de Javasche courant van 13 JUIIJ 1879.
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toe te leggen op do Arabische eu ilaleisohe tulen ' ) , be- zaak veel tij 1 kosten , mtuir de waarde van het werk ook
nevens op de kennis der instellingen van den I s l a m ,
speciaal zoo als die in Nederlandsen Indie toepassing vinden. Voorts is daarliij bepaald dat hij, In aangelegenheden
die verband houden met zijne studiën , voorstellen doen kan
on, desgevraagd, advie/.en of inlielitingen geven moet;
dat hij kan belast worden mot bat leiden der studiën van
hen die zich, krachtens eene opdragt der Regering, in de
duur hem beoefende vakken hebben te Inkwamen ; dat
h e m , in liet belang zijner studiën of van 's lands dienst,
door den directeur van onderwijs, «'erediensten nijverheid ,
aan wien hij regtstreeks ondergeschikt i s , coniniissien
buiten zijne standplaats (Batavia) kunnen word'm opgedragen , en dat hij jaarlijks een verslag moet indienen omtrent

hetgeen door hein In zijne betrekking is vestigt : ).

Omtrent de werkzaamheden der overige ambtenaren , dio
sinds langoren of korteren tijd met taalstudiën zijn belast ,
is het navolgende aan te teekenen ').
Blijkene de inlielitingen , welke de heer J . A. WII.KKNS

lil liet afgeloopen jaar aan de Indische Regering verstrekte
nopens zijn arbeid aan het Javaansoh-Xederlaudseh \voordenboek, houdt hij zich thans voornamelijk bezig met
omwerkingen en aanvullingen , welke uit den aard der

aanmerkelijk verhoogen. De Indische Regering heeft er
geen beswaar in gezien hem niet zijn arbeid te laten voortgnan. Onlangs zijn het eerste en het tweede taalkundig
gedeelte van genoemd woordenboek hier te lande ontvangen
en aan de beoordeeling van hoogleeraren te Leiden eu ie

helft onderworpen.
Van

het door den heer H. J . OOSTINU bewerkt Soen-

da.isch-Nederlandsch woordenboek kwam ongeveer de helft
(20 vollen) van de pers 4 ).
Dr.

H.

NBUBBONNBS

VAN DEU TUUK

bleef - - nevens

zijne Balineaohe studiën — toezigt houden op de uitgaaf
van hot Kawi-Javaansch woordenboek van wijlen O F.
WlNTBB (waarvan in het iifgeh
Jjaar hel J9ste vel
gereed k w a m ) , en werkte voort, aan de herziene uitgaaf
van het .Maleisch-Nederlnndsch woordenboek van wijlen
II. vuN Dl W A L L (die bij het einde van 1878 was gevor-

derd lot vel 12 van liet tweede deel). Zijn Kawi-Balineescli
woorden' ioek wordt reeds in liet net geschreven , maar hij
wenscht het nog'hier en daar aan te vullen en te herzien.
Hij neemt in dit woordenboek niet alleen op het Balineesch
en het Oud-Javaansch (voor zoover het van het hedendaag.'Cho verschilt), maar ook het Oud-Balineesch van
Somberan , het Sasaksch van Lombok en het Javaanseh
van Banjoewungi (waar het van het gewone Javaanseh

Naar aanleiding van hetgeen dienaangaande in liet vorig ver-

afwijkt). Tevens verzamelt de heer VAN DER TUUK alle op

slag werd gezegd, verdient liier te worden opgemerkt, dat het
Atjehsche taaieigen in de instructie niet opzet niet is genoemd.
Uit al hetgeen tot dusver ter zake gebleken is, moet worden afgeleid dat het Atjelisch slechts als een volksdialect is aaa te merken ,
waaraan misschien de een ol' ander minder beschaafde persoon in
zjjne (Maleische) brieven een woord moge ontleenen, oi' waarin
misschien een enkel onbeteekenend geschrift moge zjjn opgesteld ,
doch dat nimmer door de inlaiulsche bestuurders of door beschaafde
lieden als schrijftaal wordt gebezigd. De keunis vin het Atjelisch
schijnt dus hoofdzakelijk slechts van belang te kunnen zjjn voor
ambtenaren of officieren die met het gros der bevolking in aanraking
komen, en dezen zullen in woordenlijsten (zooals er reeds twee
in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van kunsten ca
wetenschappen — deel XXIV en XXV — gepubliceerd zijn) een
hulpmiddel vinden om zich bij voorbaat de meest te pas komende
uitdrukkingen eigen te maken, l.'it een wetenschappelijk oogpunt
zal in elk geval het Atjelisclie Maleigcn eerst beoefead kunnen worden
als do beoefenaar zich vrij in het land bewegen kan.

ü:ili te vinden Oad-Javaanache geschriften, waarbij hij
tracht van ieder geschrift meer dan één t e k s t , ter vaststek
ling der ware lezing. in handen te krijgen.
Ten slotte is hier omtrent het Japansch-Nederlandsch-

'j

J) Blijkens het eerste jaarverslag, dat door hem b;j het eind
van 1878 is aangeboden, heeft de heer VAN BEX B l M zich aaavankcljk inzonderheid toegelegd op de bestadeering van verschillende
te Batavia aanwezige, maar tot dusver nog onbenuttigd gebleven
Arabische en Maleische geschriften , handelende over het Mohainmed lansch regt naar de in dea Ncderlandsrlt Iiulisclien archipel geldende leer. Ten einde die bronnen ook toegankelijk te maken voor
hen die zich niet met speciale taalxtudie bezig houden , beeft hij de
hand gelegd aan eene kritische uitgave en vertaling van het uitvoer'.ge Arabische regtsgeleerd werk, getiteld „ al Minhadj" of
„ Minliadjat talibina" , dat meer nog dan het oorspronkelijk werk ,
„ a l Moharrar" , waarvan het eene paraphrase i s , bu de gcesteljjkheid in verschillende gedeelten van den Ncderlandscli Indischen
archipel in gebruik is. De schrjjver van dit w e r k , NAWAWI (overleden ia het Arabische jaar 070), wordt ge/.egd een der beroemdste
lecraicn vanden Islam te zijn geweest, liet handschrift, dat voor
de uitgave tot grondslag is aangenomen , berustende in de vcrzaaieling van het Bataviaasch Genoolschap van kunsten en wetenschappen , beslaat 4G4 bladen groot folio en is afkomstig uit de
boekerij der voorntalige sultans van Bantam, doch waarschijnlijk in
Egypte of Arabie vervaardigd. Bjj het einde van 1878 was de
eerste helft van dit werk zoo goed als voltooid; dit stuk bevat het
geheele religicuse regt, benevens het grootste gedeelte van de leer
der zakelijke regten en der verbindtenissen. De nog overblijvende
helft behandelt hoofdzakelijk het personen- en crlregt. Aan de uitgave wenscht de bewerker te doen voorafgaan eene inleiding, haudelende over de in Nederlaiulsch Imlie gebruikelijke Arabische regtslioekcn, de voor de bewerking gebezigde handschriften (waaronder
ook een uit de Leidsche akaileinie-bihliotheek), enz., terwjjl de
noodige registers het werk zullen besluiten.
Voorts legde inr. VAN' D K S ISKRO de laatste hand aan eene tweede
herziene uitgave van zun vroeger werk , getiteld: „ De beginselen
van liet Mohanimedaansch regt volgens de imams ILMOE HAKIFAT
en S J A F E Ï " . en leverde liii nog een paar opstellen, opgenomen in
het Indisch Weekblad van bet R e g t , n'. 758 en 787. waarvan
het eerste hoofdzakelijk handelt over de wjjzc waarop de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken door de regterlijke
collegicn in Indie worden toegepast, en het tweede eene bijdrage
bevat tot beoordeling van het gehalte der regtspraa!; van de
priesterraden.
3
) Zie ook wat op blz 107 en 103 is gezegd over de Maleische
studiën van een te Fort de Ko k gedetacheerden officier, In het
belang van liet inlandsch onderwijs, en over de vergunning aan
den leeraar in de Maleische taal Dg liet gymnasium Willem I I I verleead om studiën te maken in de Padangselie Iiovenlandea.

Engelsch

woordenboek

van wijlen

dr. HOFEMANN , met

welks voltooning eu uitgaaf de heer L. SlBKUBim te
Leiden is belast ,• te vermelden , dat besloten is om dit werk
bij alleveringen liet licht te doen zien, en dat in 1880 de
eerste twee afleveringen verwacht kunnen worden.
§ 2. Oudheidtmnde.
Aan hetgeen Omtrent dit onderwerp in het vorige verslag werd medegedeeld, is niets toe te voegen, dan dat
de directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid met
den resident van Djokjokarta in overleg is getreden ten
aanzien van de v r a a g , wat zou kunnen worden gedaan
voor het behoud der oudheden in de nabijheid dier hoofdplaats , met name van de belangrijke ruïnen fan Kalassan ,
Brambanan en Tjandi Sewoe.
De verschillen Ie antiquiteiten, die hier en daar weder
toevallig aan den dag kwamen , werden meestal ter beschikking van de Regering gesteld en door het Bataviaasch
Genootschap van kunsten en wetenschappen aangekocht.
§ 3.

Natuurwetenschappen.

Magnet'sche en m't'ornloijische, waarnemhifjen. Bij het
observatorium te Batavia werden de gebruikelijke waarnemingen van den barometerstand, van de temperatuur
en den vochtigheidstoestand der lucht en van den regen
verrigt s ).
De inrigtingvan het nieuwe gebouw kwam in den loop
van 1878 g-reed. Voor den geregelden aanvoer van gas
ten behoeve der photografisch re^istreerende instrumenten
moesten (daar de gasf briek te Batavia over d a g geen gas
A
) Op blz. 107 is reeds medegedeeld dat aan genoemden ambtenaar
een inlandsche onderwijze/is toegevoegd om zich te bekwamen voor
het onderwijs in de Soenlasche taal aan de kweekschool te Bandong.
s
) De meteorologische verschijnselen waren ook in 1878 nog
ecnigszias abnormaal, hoewel niet in die mate als in 1877. Op eene
felle droogte van Juljj tot October volgden in November hevige
regens. zoouat er in die maand veel meer water viel dan het gemiddelde in de vorige veertieu jaren over dezelfde maand. De totale
hoeveelheid regen van het jaar 1878 was echter slechts 100 in. in.
meer dan in 1877 eu nog 400 in. m. beneden liet gemiddelde van de
laatste veertien jaren. De gemiddelde temperatuur over dag was in
alle maanden hooger dan gemiddeld in de vorige twaalf iaren, j a
zelts hooger dan die vaa 1877, behalve in de maanden Juljj,
November en December; in .lulii was de gemiddelde temperatuur
ongeveer de/.ell'de als in 1*77; in November en December echter,
ten gevolge van de ingevallen regens, aanmerkelijk lager.
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levert) twee gashouders opgarigt worden. De zell'registiverende aneniomoter en regenmeter , de baro en themiograaf
on <le photografiseh registreeren Ie magnetische instruïnenten werden opgesteld.

Natuurkundige, m i/cojrafische ondertOêiiugtn. De lnspeeteur-honorair der cultures J . K. TKYSMANN beeft zich iu
het afgeloopen jaar hoofdzakelijk bezig gehouden niet de
verdere verzorging en verzending van de door hem in 1877

Benige der inlandsohe adsistenten werden in het gebruik op Celebes h i j e e n g e b r a g t e v e r z a m e l i n g e n , ilie grootendeels
der seuregistreerende instrumenten geoefend. Van do me- voor 's Üijks museum van natuurlijke historie te Leiden
ohsnisoh registreerende waren zij de behandeling spoedig
meester, zoodat deze instrumenten, namelijk de zelfregistreerende ragenineter en de anemometer, in de laatste
maanden van 1878 in geregelde werking konden gesteld
worden. Om aan een voldoend aantal inlaiidsche adsistenten
de noodige oefening in de bereiding van liet photografisohe
papier te geven , zal nog wel eenige tijd noodig zijn; de
daaromtrent opgedane ondervinding heeft echter n u reeds
geleerd , dat zij ook deze veel zorg vereischende bewerking
zeer goed zullen kunnen leeren, en dat mettertijd ook de
behandeling der photografiseh registreer."!) Ie instrumenten
met goed gevolg aan hen zal kunnen opgedragen worden.
In het uitmeten der aanteekeniiigen van de zelfregistreereude instrumenten hebben eenige van de inlandsche adsistenten ook reeds voldoende oefening gekregen door het
gebruik van den mechanisch registreerenden barometer die
op liet tijdelijk observatorium in werking wa<.
De bewerking der waarnemingen van 18'>6-187.~> liep
ten einde , en op het laatst van 1878 was het 3de deel
afgedrukt van het werk, waarin de bevindingen van het
obsers'atorium worden openbaar gemaakt. In dit deel zijn ,
behalve de uurwaarnemingen der meteorologische instrumenteu over 1874 en 1875 en die der declinatie van de
magneetnaald in 1870 tot 1875, ook de uitkomsteu medegedeeld die zijn afgeleid uit de gedurende tien jaren
(186(5-1875) verrigte waarnemingen van de voornaamst;!
meteorologische verschijnselen en van de declinatie der
magneetnaald. Voorts bevat dit deel: eene vermelding van
de uitkomsten der vele absolute magnetische bepalingen ,
waarmede men zich in genoemd tijdvak op het observatorium heeft bozig gehouden; — eene uitvoerige behandeling van de periodieke door den stand der zon veroorzaakte declinatien; — eene beschouwing van den invloed
der maan en der windrigtingen op verschillende meteorologische verschijnselen en van den invloed der maan op
den stand der magneetnaald, — zoomede een overzigt van
de hoogste en laagste standen der verschillende meteorologische instrumenten gedurende het tienjarig tijdvak.
Sommige der verkregen uitkomsten zijn door grafische teekeningen nader toegelicht.

bestemd werden. Ook werkte hij aan een woordenboek
van inlandsche plantennamen.
Wegens deze bezigheden en ook wegens eene hmgdurigo ongesteldheid kon hij in 1878 geen nieuwen onderzoekingstogt ondernemen. In 1879 hoopte hij eene reis
naar Nieuw-Guinea en omliggende eilanden te doen.
Aan drie vreemdelingen zijn onlangs vergunningen tot
het doen van reizen voor natuurkundige onderzoekingen
in Nederlandsch Indie verleend, namelijk aan CAHL A.
HOCK , (een Deen, die het pluimgedierte van Sumatia
wenschte te bestudeeren,) aan H. O. FOUBKS , (een Engelschman , die vooral Celebes tot het veld zijner onderzoekingen
wenschte

te

maken,) en aan W I L H H L M KRAMM (omtrent

wiens nationaliteit en plannen geen bijzonderheden vermeld
zijn gevonden).
Ten einde het verzamelen van voorwerpen op het gebied
der natuurkunde door 's lands dienaren te bevorderen , zijn
aan alle hoofden vau gewestelijk bestuur in de buitenbezittingen eenige exemplaren toegezonden van de door dr.
H. F. K. HUBHECHT te Leiden uitgegeven handleiding voor
verzamelaars. Ook ter verstrekking aan officieren der marine
zijn onlangs de noodige exemplaren uitgezonden.
Over de onderzoekingstogten , die — na de in vorige
jaren (verslag van 1877 blz. 122 en van 1878 bis. 115)
beschrevene — op Sumatra ondernomen zijn door de leden
der wetenschappelijke expeditie van het Aardrijkskundig
Genootschap te Amsterdam, is op blz. 16/17 reeds het
een en ander gezegd. De volgende aanteekeniiigen verdienen hier nog eene plaats.
De reis van

den luitenant ter zee CORNELISSEN op de

Batang Hari in Junij 1878 strekte zich uit tot Moeara
Danau, omstreeks 180 Kngelsche mijlen boven Djambi.
Dat gedeelte der rivier werd volledig opgenomen en bij
lagen waterstand voldoende bevaarbaar bevonden. Op de
terugreis werden ook de Tebo en de Tembesi een eind
opgevaren , doch de eigenlijke opneming van de Tembesi
vond plaats op de reis in de maand Julij , welke ondernomen werd met de zoo ongelukkig teleurgestelde verwachting om de niet het landonderzoek belaste reizigers,
de heeren VAN HASSELT en V E T H , te ontmoeten, die uit

het binnenland van Palembang door Limoen naar de TemVoor de in vorige verslagen aangekondigde regenwaarbesi trachtten te komen. Tot de op deze reis bereikte doesnemingen in de onderscheidene dealen van den Indisehon
son Ladang Pandjang , omstreeks 80 Kngelsche mijlen van
Archipel is door de Indische Regering, bij een besluit van 11
Julij 1878, een reglement vastgesteld, en bij een besluit de monding der rivier verwijderd, is ook de Tembesi
naauwkeurig opgenomen. Minder breed dan de Batang
van 18 October 1878 is bepaald dat op 68 plaatsen ouder
Hari, bleek zij ook bij lagen waterstand tot aan demontoezigt van officieren van gezondheid , en op 39 plaatsen
onder toe/.igt van civiele geneesheeren zoodanige \vaarne- ding der Maringin (een zijtak die uit het meer van Korintji
komt) zeer goed met kleine stoomschepen bevaren t e k u n mingen zoude:; verrigt worden, terwijl 24 regenmeters
nen worden. Op da Maringin" werd slechts eene kleine
souden kunnen worden verstrekt aan particulieren die zich
verkenning g e m a a k t , daar ingewonnen tijdingen deden
niet waarnemingen zouden willen Inlasten. Inmiddels was
verwachten dat de bevolking zich hooger op niet gundoor den directeur van het observatorium ook eene toelichting
stiger gezind zou toonen dan aan de Batang Hari en aan
op het reglement en eene instructie voor het opstellen der rede Tembesi. De sterke stroom en geringe breedte van
genmeters ontworpen , en in November werd n u met de
dezen zijtak gaven reden om te veronderstellen dat hij
verzending der reg nuieters en van afdrukken van het
voor grootere vaartuigen niet ver bevaarbaar zou zijn.
reglement, de toelichting en de instructie een aanvang
gemaakt. Reeds kan men er op rekenen dat op 116plaatLater zijn nog de mondingen der Djambi-rivier nader
Ben g'regeld regen waarnemingen zullen worden gedaan,
onderzocht, vooral met het doel om het punt te bepalen
die maandelijks aan het observatorium te Batavia mededat zou kunnen dienen als eindstation voor een eventueel
gedeeld en in de Javasche Courant gepubliceerd zullen
transport van steenkolen uit de Padangsche bovenlanden
worden '). Van die plaatsen zijn er 70 op J a v a , 3 op
langs de Batang Hari naar de oostkust. Aan de BerbaMadura, 24 op S u m a t r a , 1 op Kiouw, l o p D a n k a , 1 op
monding werd geen geschikt punt gevonden, maar de
Billtton, 8 op Borneo, 4 op Celebes, 1 op Ternate, 1
kampong Saba, aan de Nioer-monding, 2 geografische
op Amboina, 1 op Baiula en 1 op Timor gelogen.
mijlen van de zee verwijderd , werd geoordeeld zeer goed
voor eindstation te kunnen dienen, omdat zeeschepen van
Ten slotte moet hier volledigheidshalve verwezen wor12 voet diepgang die plaats kunnen bereiken. l n d e m a a n den naar hetgeen op bis. 1 is medegedeeld omtrent de
den October en November werd de opneming van de delta
meteorologische waarnemingen door do militaire marine
der Batang Hari met al hare zijtakjes voltooid. De opnein Nederlandsen Indie te verrigten ten behoeve van het
ming der Eompefa. in diezelfde maanden aangevangen ,
meteorologisch instituut Ie Washington.
ondervond M e m m e r i n g door den lagen waterstand , en kon
eerst in den aanvang van 1879 ten ein Ie gebragt worden ,
waarna ook nog een paar kleine zijtakjes van de Batang
) Voor zoover in de eerste vi<-r m landen r a s 1879 reeds WSeffHari boven Djambi en boven Doesson Tengah voor een
neauagaa verligt werden , vindt men die vermeld in de hjjvoegsels
gedeelte zijn onderzocht.
van de Javasche Courant dd. 15 Maart, 11 April, 13 Mei en
13 J u n y 1879.
Inmiddels hadden de beide andere leden der expeditie,
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na hun mislukten togt naar Limoen, zich den tijd zoo
goed mogelijk ten nutte gemaakt, de eene met linguistische nasporingen in de Padangsehe liovcnlanden, de
tweede met het nemen van photogralien in den omtrek
van Djambi. In de maand Maart jl. namen de plaatselijke
onderzoekingen een einde, en werd ook de van het Gouvernement in gebruik ontvangen stoombarkas teruggegeven.
Thans worden de verzamelde gegevens hier te lande
bearbeid. Voor de uitgave van een werk , waarin de verrigte onderzoekingstogten ra do verkregen resultaten beschreven zullen worden, is aan het Aardrijkskundig Genootschap een subsidie van f 4000 toegezegd , ten laste
van den begrootingspost voor aanmoediging van dergelijke
uitgaven.
's Lands plantentuin en landbouwschool te Buitencori/.
Door ruiling met andere instellingen buiten Nederlandsch
Indie en door bijdragen uit Indie zelf werden de levende
planten en de verzamelingen van den plantentuin weder
aanmerkelijk uitgebreid , en met de verspreiding van zaden
van nuttige planten in den Indischen archipel ging men
op den gebruikelijken voet voort.
De proeven, die in den cultuurtuin te Tjikema genomen
worden met de verbouwing van verschillende gewassen
op onderscheidene wijzen, trekken meer en meer de aandacht, zoo als blijkt uit het drukke bezoek van Europesche landbouwondernemers en uit de vele inlichtingen
welke schriftelijk gevraagd worden. Alle onkosten van
den cultuurtuin konden in 1878 uit den verkoop der verkregen producten worden bestreden , en bovendien bleef
nog een voordeelig saldo over. Ook de proeven met Europesche landbouwwerktuigen begonnen nut te stichten , daar
de gunstige resultaten, die zij opleverden, niet alleen
Europesche landbouwondernemers aanspoorden oin hunne
gebrekkige werktuigen door betere te vervangen, maar
ook bij de inlandsche leerlingen der landbouwschool gewenschte indrukken achterlieten , zoodat deze zich bij voorkeur van die eerst door hen geminachte werktuigen bedienden.
De studie der Indische flora moest in het afgeloopen jaar
eenigermate op den achtergrond blijven ter wille van de
landbouwschool, waaraan de directeur veel tijd en inspanning had te wijden.
Even als in vorige verslagen worden hier weder eenige
aanteekeningen iiigelascht omtrent de belangrijkste uitkomsten der cultuurproeven.
In 1878 werd de eerste oogst van Liberia-koffij verkre»
gen , die geheel aan de verwachtingen beantwoordde. Een
groot aantal zaden en planten werden verstrekt voor de op
grooter schaal in verschillende gewesten te nemen proeven ' ) ,
terwijl bovendien nog een gedeelte der gewonnen zaden
tegen hooge prijzen in het openbaar werd verkocht. Alleen
aan den radja van Edi (Atjeh's oostkust) werden 200 zaden
gratis afgestaan. ')
Niettegenstaande in het afgeloopen jaar de padi-oogst op
Java over het algemeen slecht uitviel en ook op de velden
inde onmiddellijke nabijheid van den cultuurtuin mislukte ,
verkreeg men te Tjikema vrij gunstige resultaten, die te
danken waren aan den tijdigen aanplant en de goede bewerking van den grond. Voor bijzonderheden nopens de
verrigte padi-proeven moet verwezen worden naar het jaarverslag van 's lands plantentuin in de Javasche Courant *) en
naar het tijdschrift der Nederlandsch-Indische maatschappij
van nijverheid en landbouw, deel XXIII afl. 10.
Eene eerste proef, met de teelt van een in andere landen
hoog gewaardeerd voedergewas, reana luxurians, genomen , leverde zeer goede resultaten op. Het zou een
groot voordeel zijn indieu dit gewas op Java inheemsen
kon worden gemaakt, omdat men daar vaak gebrek heeft
aan goed veevoeder.
Werd in het vorig verslag nog de mogelijkheid verondersteld van een welslagen der proefneming met de overplanting van Europesche honigbijen op Java , thans moet
') Die proeven hebben aanvankelijk slechte uitkomsten opgcleverd; het zaad is namelijk nergens opgekomen.
') In 1879 zouden weder p. m. 20 000 zaden en even zoovele
planten publiek verkocht worden.
s
) Bjj de afsluiting van dit gedeelte van hoofdstuk K was hier
te lande nog niet bekend in welk n°. der Javasche Courant het
jaarverslag over 1878 is opgenomen. liet jaarverslag over 1877
verscheen als bijvoegsel der Javasche Courant van 10 September 1878.

berigt wor len dat de aanvankelijk gespaard gebleven
bijenkolonie te Tjikema gestorven is. Men meent echter
dit ongeval aan toevallige omstandigheden te mogen toeschrijven , zoodat er nog geen reden bestaat om aan te
nemen dat de overplanting van Europesche honigbijen
onmogelijk is.
De afdeeling A der landbouwschool werd in November
1878 geopend ; 17 aanstaande ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur (waarvan 15 in Nederland en 2 in Indie
examen hadden gedaan) namen aan het onderwijsdeel. Over
de resultaten kan vooralsnog moeijelijk geoordeeld worden.
Voor het bijwonen der lessen heeft zich ook een particulier aangemeld. Hij werd niet toegelaten, omdat het
reglement voor de landbouwschool daartoe geen vrijheid
gaf. Naar aanleiding van zijn verzoek is echter de vraag
overwogen, of tot toelating van particulieren zou kunnen
besloten worden, zonder nadeel voor de aanstaande ambtenaren en zonder uitbreiding van het onderwijzerspersoneel. Vermits op die vraag een bevredigend antwoord scheen
te kunnen worden gegeven, is het voornemen opgevat om
het reglement in dien zin te wijzigen dat ook particulieren
(tegen betaling) tot de lessen der landbouwschool kunnen
worden toegelaten.
De afdeeling 13 telde in het begin van 1878 74 inlandsche leerlingen 4 ) , waarvan 58 in het 1ste en 16 in het
2de studiejaar. De overgangs-examens vonden plaats in het
laatst van Augustus. Op dat tijdstip was het aantal leerlingeu van het 1ste studiejaar tot 44 gedaald , daar er 14
wegens gebleken ongeschiktheid of andere redenen de
school hadden verlaten. Van de 44 slaagden er 37 in het
overgangs-examen voor het 2de studiejaar, maar 9 van
dezen , die niet tot het tiental beste leerlingen behoorden
aan wie bij uitsluiting een subsidie wordt toegekend, eu
die het verblijf te Buitenzorg niet zelf konden bekostigen ,
verlieten de school, terwijl zich ook 4 van de 7 niet geslaagden verwijderden. Van de 16 leerlingen van het 2de
studiejaar werden er 13 tot het 3de studiejaar bevorderd;
1 der 3 niet in het overgangs-examen geslaagden verliet
de school. Bij het begin van den cursus 1878/79 werden
17 leerlingen tot het 1ste studiejaar toegelaten. De lessen
van den nieuwen cursus vingen dus aan met 63 leerlingen , waarvan 20 in het 1ste, 30 in het 2de en 13 in
het 3de of laatste studiejaar. Over den ijver en de ontwikkeling der inlandsche leerlingen zijn ook in het afgeloopen
jaar gunstige berigten gegeven kunnen worden, eu men
verwacht dat zij met eene degelijke kennis der door hen
beoefende vakken zullen zijn toegerust wanneer zij de drie
studiejaren zullen hebben doorloopen.
Als regel is aangenomen om in geen studiejaar der afdeeling B meer dan 30 leerlingen toe te laten, opdat men
niet verpligt worde om parallel-klassen te openen en het
onderwijzend personeel uit te breiden. Voorts is, vooral
in het belang der goede orde, bepaald dat alle leerlingen
van die afdeeling kosteloos op het erf der school zullen
worden gehuisvest (in eenvoudige woningen van bamboe
met houten stijlen).
Onder de gereed gekomen leerboeken zijn er nu ook
enkele voor het 3de studiejaar; zij zullen echter eerst gedrukt worden na gedurende eenigen tijd in de school beproefd te zijn. Door inlandsche teekenaren werden reeds
een vrij aanzienlijk getal schoolplaten vervaardigd.
§ 4. Genootschappen ter bevordering van wetenschappen
en nijverheid.
Na de in het vorig verslag vermelde werken gaf het
Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen
nog uit: een verslag van zijn in 1878 gevierd eeuwfeest;
twee afleveringen van het XXVste deel van zijn tijdschrift *), zoomede het XVIde deel van de notulen zijner
bestuursvergaderingen.
*) Dus niet 44, zooals in het vorig verslag (blz. 116) werd gezegd ten gevolge van eene schrijffout in de Indische opgaven. De
cursus 1877/78 begon met 70 leerlingen en er werden tusschentijds
4 toegelaten.
4
) Hierin vindt men o. a. bjjdragcn tot de geschiedenis van het
inlandsch onderwijs, eene studie over de wajangs, de verslagen
van ambtsreizen langs de zuidoostkust van Timor en naar de binnenlanden der Westcrafdccling van Borneo, eene ljjst van Atjchsche
woorden en andere belangrijke stukken.
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Voor rekening van bet Genootschap word in Nederland
beffonnen aan eene uitgave der registers op dat gedeelte
de? oude Indische archieven, 't welk bekend is onderden
11:1:1111 van » Realia".
Behalve verschillende rapporten die voor opneming' in
zijn tij Isclirift iu aanmerking k w a m e n , ontving liet Genootschap van de Indische Regering een der beide (In
manuscript) bestaande exemplaren van liet groote Maleisehe
woordenboek van wijlen H. VON DE W A L L , dat door dr.

werd eene niet onbelangrijke uitbreiding gegeven , daar

H

logiacne verzameling van het Bataviaasch Genootschap van

NBOBBONMBB VAN DER T(JUK voor eene verkorte uitgaaf

bewerkt wordt.

De bibliotheek en de verdere verzamelingen desGenootlebapa werden goed onderhouden en aanmerkelijk verrijkt,
zoowel door .aankoop als door geschenken. Vooral was dit
het geval met de nuinisinatische verzameling, die bolangrijk werd aangevuld door aankoopen uit de collectie
van wijlen den Indischen nuinismaticus VAN OOEVOUDEN ,
welke stuksgewijze te Amsterdam in openbare veiling is
verkocht.
Daar het Genootschap er zich op toelegt 0111 in zijne
bibliotheek alles bijeen te brengen w a t in Indie gedrukt
w o r d t , en er slechts weinig gebruik werd gemaakt van
de magtiging , in 1874 (zie het verslag van 1875 blz. 117)
aan de betrokken ambtenaren verleend om de ingevolge
art. 13 van het drukpersreglement (Indisch Staatsblad
1850 11°. 74) door uitgevers ingeleverde drukwerken aan
het Genootschap af te staan , heeft de Indische Regering
in November 1878 nader bevolen, dat al die drukwerken,
voor zoover ze niet voor eene strafregtelijke vervolging
moeten worden aangehouden, door de bedoelde ambtenaren
aan het Genootschap sollen worden toegezonden ').
De in 's Genootschaps bezit zijnde gegevens voor de
kennis der Indische oudheden werden verrijkt met eenige
teekeningen van oude bouwwerken , door de opnemers van
den topografischen dienst vervaardigd en door het topografisch bureau ter copieering afgestaan.
Door de Koninklijke Natuurkundige vereeniging werd
van het XXXVlIIste doel van haar tijdschrift delsteaflevering uitgegeven, waarin de jaarverslagen nopens de
gouvernements kina-onderneming, een overzigt van de
aardbevingen in den Indischen archipel gedurende het jaar
187G , en een reisverslag van den inspecteur-honorair der
cultures J. E. TEYSMANX zijn opgenomen. De bibliotheek
en het museum der vereeniging namen in uitgebreidheid toe.
Dit k a n ook gezegd worden van de bibliotheek der Verceniging tot bevordering van geneeskundige wetenschappen. In de laatste afleveringen van bet door haar uitgegeven Geneeskundig tijdschrift (aflevering 3 en 4 van deel
XIX) vindt men de uitkomsten vermeld van een onderzoek ,
dat zij bij alle geneesheeren in den Archipel instelde naar
de werking der vaccine, en voorts eene belangrijke studie
over den hospitaalbouw iu Nederlandsen Indie.
De afdeeling Nederlandsch Indie van het Koninklijk Instituut van ingenieurs gaf het 3de deel van haar tijdschrift
uit, terwijl tevens door hare zorg in het licht verscheen
eene door de Indische Regering bekroonde verhandeling
over de watervoorziening ter hoofdplaats Soerabaija. Ter
aanmoediging van de bewerking van wetenschappelijke
opstellen loofde een harer leden achtereenvolgens f' 3000
aan premien uit. Halfjaarlijks (iu April en Üctober) wordt
te Batavia eene algemeene vergadering gehouden van de
leden der afdeeling. waarin de administratieve belangen
der inrigting behandeld en mededeelingen van technischen
aard gedaan worden. Het aantal leden , dat in 1876 slechts
IOC bedroeg, is thans tot 192 geklommen. Hieruit blijkt
genoegzaam dat de afdeeling in een wijden kring belangstelling vindt.

dit sedert 1878 in een maandschrift ii veranderd. Voot
rekening dezer maatschappij is ook uitgegeven eene kritische beschouwing van de bestaande wettelijke bepalingen

betreffende den mijnbouw, bewerkt door den particulieren
mijningenieur R. D. VBBBKHL In net afgeloopen jaar heeft
zij besloten tot de opheffing van haar museum , omdat

de instandhouding daarvan beswaren opleverde en minder
noodig voorkwam met het oog op de uitgebreide ethnokunsten en wetenschappen. De aanwezige voorwerpen zouden ter beschikking gesteld worden van genoemd Genoot*
schap, van de Natuurkundige vereeniging en van de Maatschappij tor bevordering van nijverheid te Haarlem voor
haar koloniaal museum.
Aangaande het Indisch Landbouwgenootschap te Sa marang 5) is slechts te melden dat het in zijn tijdschrift
(waarvan de 8ste jaargang verscheen) verschillende nuttige

bij Iragen betreffende de tot zijn werkkring behoorende
onderwerpen opnam.
Hier te lande werden door het, Koninklijk Instituut voor
de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie te
's Gravenliage weder belangrijke opstellen van historischen ,
linguistischen of ethnologischen aard in zijn tij Isclirift
of afzonderlijk uitgegeven.
§ 5. Tijdschriften,

en

'nieuwsbladen.

De uitgaaf der in het vorig verslag vermelde H.itaviasche
bladen: » Insulinde " (weekblad voor vrouwen) en » De Omroeper " (dagelijksch advertentieblad) is reeds weder gestaakt ; de uitgevers van het laatste hebben echter met 1
Januarij 1879 een ander dagblad opgorigt onder den naam
van » De Telegraaf'. Nog werd de uitgave gestaakt van
het door eenige predikanten uitgegeven theologisch tijdschrift » Ons getuigenis." (zie verslag van 1877 blz. 125).
In Nederland verscheen, onder den titel van »De Indische
g i d s " , een nieuw tijdschrift voor de behandeling van Indische aangelegenheden. In de rubriek «Koloniale litterat u u r " van dit tijdschrift heeft zich het in 't verslag van
1877 (blz 125) vermelde blad »I)e Indische letterbode" opgelost.
§ 6.

Landsdrukkerij.

Door deze inrigting werden in 1878 afgeleverd:
a. 8 242 841 afdrukken van 3414 modellen ten behoeve
der verschillende lands-administratien;
b. 6 inlandsche schoolboeken niet eene oplage van 35 250
exemplaren (449 300 afdrukken);
c. 22 andere boekwerken (Staatsblad . Javasche Courant,
almanakken . reglementen , verslagen enz.), met eene oplage van 30 505 exemplaren (1377 585 afdrukken);
d. 108 Maleisehe , 26 Javaansche, 13 Soendusche, 18
Madure.sche en 35 Chinesche vertalingen van staatsbladen ,
waarvan het aantal afdrukken niet is opgegeven.
De ontvangsten der inrigting bedroegen in genoemd jaar
eene som van f 255 4 6 2 . en de uitgaven (waaronder ook
die in Nederland) f 148 530.
Op de Parijsehe wereldtentoonstelling van 1878 werd
het door de landsdrukkerij ingezonden drukwerk met eene
gouden medaille bekroond.
III.

EEKEDIKNST.

§ 1. Christelijke
a. P r o t e s t a n t s c h e

i/odsdienst.
eeredienst.

Aan het tijdschrift der Nederlandsch-Indische maatschappij
van nijverheid en landbouw, waarvoor door de Indische
Regering geregeld de voor publiceering in aanmerking
komende rapporten en nota's over cultuur-aangelegenheden
worden afgestaan welke zij van hare ambtenaren o n t v a n g t ,

Predikanten,
enz. Op 1 Julij 1878 waren, blijkens het
vorig verslag (blz. 117), 5 van de 35 predikanten met
verlof buiten Nederlandsch Indie , en in verband daarmede
onvervuld : 4 van de 26 3) vaste predikantsplaatsen (Pama-

') Tevens is gelast dat voortaan in de Javasche Courant geregeld mededeeling zal worden gedaan van alle boeken en geschriften,
welke ingevolge art. 13 van het drukpersreglement bjj de algemeene
secretarie ontvangen worden, en van alle werken welke ter landsdrukkerjj van de pers komen.

») In het vorig verslag stond abusievelijk Soerakarta.
) Voor de twee voornaamste standplaatsen (Hatavia en Socrabaija)
z(jn respectievelijk 4 en 3 predikanten toegestaan, en 2 voor elk
der standplaatsen Saraarang en Auiboina.
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kassan , I'alembang , Baiuljeruiastii en Ternate), en 1 van
de 2 plaAtMn . welker aanwijzing van het kerkbestuur
kan uitgaan. Sedert keerde één predikant van verlof t e r u g
en werd dientengevolge in de vacature te Palembang
voorzien. Ook de standplaats op Madura werd vervuld,
door overplaatsing derwaarts van den predikant te Pontianak. Te Pontianak kon echter niet dadelijk in den
dienst worden voorzien , zoodat op Hl I)eoeinl>er 1878 3
vacatures overbleven: Pontianak, Bandjerinasin en Ternate.
De standplaats van den predikant op Madura werd van
Pamakassan naar Sumanap verlegd. De dienst te Ternate
werd gedurende eenige maanden vervuld door een zendel i n g van het Utrechtsche zendelinggenootschap, daartoe
van Halmaheira overgekomen , en aan wien daarvoor bij
herhaling eene geldelijke belooning uil 'slands kas is toegelegd. Tegen het einde van het jaar moest hij echter
weer naar zijne standplaats terugkeeren.
Te Depok (Buitenzorg) en Koepang (Timor) bleven hulppredikers der eerste klasse werkzaam. De hulppredikers te
Benkoelen en Bonthain legden beiden in het eerste semester
1878 hun dienstwerk neder , de een tijdelijk en de ander
voor goed. Ter vervulling van de definitieve vacature is
onlangs een nieuwe hulpprediker uitgezonden , laatstelijk
in dienst van het Nederlandsche zendelinggenootschap. Ininiddels werd in India bepaald , dat de gemeente te Bonthain , zoolang zij een eigen leeraar zou moeten missen ,
vier malen 'sjaars zou worden bezocht door den predikant
te Makasser en de overige tot den werkkring van den
hulpprediker behoorende gemeenten twee malen 'sjaars.
Van de 13 reeds vroeger aangewezen standplaatsen voor
hulppredikers 2de klasse (ten behoeve van inlandtehe Chriatengemeenten) werd de laatst onvervuld geblevene (die op
Letti in de residentie Amboina) in October 1878 bezet (verg.
b i c 26' hiervóór) '). Overigens werden in 1878 en 1879
(Indisch Staatsblad n°. 223 en 90) nog 4 nieuwe standplaatsen aangewezen : Batjan in de residentie Ternate en
Sonder, Amoerang en Tomohon in de residentie Mcnado.
Bij de gemeente op Batjan . over welke zie noot 6 op blz.
28 hiervóór, trad in functie de laatst uitgezondene der
twee candidaten , die blijkens 't vorig verslag hier te lande
ter beschikking van de Indische Begering waren gesteld,
en ten behoeve der gemeenten. behoorende tot het ressort
der drie andere plaatsen . werden als hulppredikers aangesteld de zendelingen , die er tot dusver in dienst waren
van het Nederlandsche zendelinggenootschap.
Het aantal inlandsche kweekelingen aan sommige der
bedoelde hulppredikers toe\ertrouwd ter opleiding tot voorg a n g e n of catechiseermeesters (verg. o. a. het verslag van
1873 blz. 120) bleef, behoudens enkele mutatien onderde
personen , even als in 1877 ruim een 30tal bedragen.
Kerkelijke dienstreizen. In de hieromtrent bestaande regel i n g kwam weinig verandering; alleen werd, in verband
met de hooger bedoelde wijziging in de standplaats voor
den predikant op Madura . bepaald (Indisch Staatsblad
1878 n°. 240) dat nu voortaan de gemeente te Pamakassan
zes malen 'sjaars een herderlijk bezoek zou ontvangen ,
zoo als vroeger die te Sumanap. Verder werd de inlandsche
Christengemeente van Piroe c. a. op Ceram in Julij 1878
g e b r a g t tot den werkkriny v a n d e n hulpprediker te Waai
op Amboina.
Godsdienstonderwijs en:. Ten behoeve van 17 niet met vaste
godsdienstleeraren bedeelde? plaatsen, dezelfde als die in 't
vorig verslag genoemd (blz. 118 noot 1). werd eene som
van hoogstens f 30 's maands beschikbaar gesteld om te
worden aangewend tot het verschaffen van godsdienstonderwijs aan de Protestantsche jeugd.
Ten gevolge van de reorganisatie van het inlandsch
onderwijs, waardoor de inlandsche schoolmeesters in de
Molukken opgehouden hebben tevens godsdienstonderwijzers te zijn, waren verschillende gemeenten in de residentie
Amboina verstoken geraakt van geregeld godsdienstonder') Vroeger waren reeds hnlppredikers 2de klasse geplaatst op
7 andere plaatsen in de residentie Amboina (3 op liet eiland van
dien naam , 1 op Saparoea, 1 op Haroekoe, 1 op Xocssulaut en 1
op Ceram), 2 in de residentie Timor (1 op Timor en 1 op Kotti),
en 3 in de residentie Menado (te Langowan, Tondano en Aijermadidi).

[Nederl. (Uost-) Indie.]

wijs. Om nu te voorkomen dat dit onderwijs geheel zou
verloopen , werd, in afwachting dar aanstelling van behoorhjk opgeleide inlandsche catechiseermeesters, bij een
Indisch besluit van 13 Junij 1878 een voorloopige maatregel genomen , hierin bestaande dat met bedoelde taak
bij een zestal Christengemeenten op Amboina, Saparoea
en Ceram werden belast (eerst voor het tweede semester
]878 en later voor het geheele jaar 1879) eenige daartoe
geschikt bevonden gewezen inlandsche schoolmeesters,
onder genot eener toelage van f 15 I f 23 's maands.
De jnarlijksche subsidien voor kerkelijke doeleinden
werden op nieuw zoo veel mogelijk verminderd en nieuwe
verzoeken van gemeenten , die tot nog toe zoodanig subsidie
niet ontvingen , afgewezen. Alleen werd aan den kerkeraad
te Willem I , wegens den bijzonderen toestand der gemeente aldaar, als bijna geheel uit militairen bestaande,
eene som van f 108 in eens toegestaan voor de aanschafiing van verschillende benoodigdheden.
Als bijdrage in' de kosten der stichting van een eigen
kerkgebouw voor de Protestantsche gemeente te Padang
werd aan den kerkeraad aldaar uitbetaald de voor dat
doel bij de begrooting van 1879 toegestane som van
f 6500 (verg. vorig verslag blz. 118).
Zendelingen. Aan de twee zendelingen der Utrechtsche
zendingvereniging, die zich op Nieuw-Guinea en Halmaheira gevestigd hadden , doch op wier aanvrage om verg u n n i n g tot uitoefening van hun dienstwerk, blijkens
het medegedeelde, in 't vorig verslag, nog niet was beschikt, is sedert die vergunning verleend.
In de Battaklanden (Sumatra) werd aan een drietal personen , allen in dienst van het Kijnsche genootschap , eene
toelating als zendeling verleend. Een h u n n e r , wien in
1875 de uitoefening van het zendingswerk in het Battaksche landschap Pangaloan was vergund, kreeg nu verlof
om zijn werkkring over te brengen naar den nieuwen
zendingspost Balial Batoe in de nabijheid van Toba (verg.
blz. 12 hiervóór); de andere, tot dus ver nog niet in het
bezit eener toelating als zendeling (zie vorig verslag blz.
118), kreeg de vereischte vergunning voor Silindong en
Sipoholon, en aan derde, vroeger op Nias w e r k z a a m ,
voor Silindong alleen. Voor den laatstbedoelde dagteekent
die vergunning eerst van 1879 •).
Op Java bragt een vroeger te Tagal werkzame zeudeling van de Nederlandsche gereformeerde zendingvereenig i n g , met toestemming van de Regering, zijn werkkring
over naar de residentie Bagelen , terwijl een in 1876 aangekomen , maar nog niet als zoodanig toegelaten zendeling van de Nederlandsche zendingvereeniging vergunning
verkreeg om zijn dienstwerk uit te oefenen in de afdeeling
Madjalengka (Cheribon). In het begin van 1879 verkreeg
een zendeling der Doopsgezinde zendingvereeniging toelating in de residentie Japara. Bovendien werd tot \vederopzeggens vernieuwd de in 1877 aanvankelijk slechts voor
één jaar verleende vergunning aan een zendeling van het
Java-comité om zijn dienstwerk uit te oefenen in sommige
gedeelten der residentie Batavia, namelijk in de afdeelingen Stad en voorsteden en Meester-Cornelis, op liet
eiland Onrust en op de reede van Batavia.
Art. 123 van het Regeringsreglement vond almede toepassing ten opzigte van een gewezen zendeling van het
Rijnsche genootschap, laatstelijk in de Zuider- en Oosterafd'.eling van Borneo (te Kwala Kapoeas) werkzaam , die
van de Regering vergunning vroegen verkreeg (November
1878) om als directeur op te treden van het seminarie
voor de vorming van inlanders tot zendelingen of evangelisten • ) , kort te voren (in Augustus) te Depok (Buitenzorg) geopend, aanvankelijk met 4 Dajaksche jongelingen
die reeds te Kwala Kapoeas onder de leiding van bedoelden
zendeling waren geweest.
2) Aan de in Silindong gevestigde zendelingen deed de Indische
Regering eene dankbetuiging toekomen wegens de goede diensten
die zij bewezen hadden l>jj gelegenheid van den militairen togt
naar Toba in den aanvang van 1878. Tevens werd hun eene som
van f 1000 geschonken als vergoeding voor de buitengewone uitgaven waartoe zjj zich, door de voorgevallen gebeurtenissen, genoopt
hadden gezien.
3) Van deze particuliere inrigting was laatstelijk sprake in het
verslag van 1876 blz. 2.

[5. 2.]
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Het plan vnn liet Nederlandsche gendelinggenooteohap i
om zich geleidelijk van het bMlUUf der Christengemeenten
in de M l m l u m te ontdoen , heeft onlangs verdere uitvoering erlangd door het ontslag van een .'Jtal zendelingen , die. 100 als hooier g-zeg 1, als hulppredikers 2de
klasse it. ' i Oouverneineuts dienst overgingen. Oukdeoverdrngt aan het Gouvernement van een gedeelte der scholen
wordt voorbereid ').
Omtrent het zendingswerk op Java wordt berigt dat
het aantal bekeerlingen over 't algemeen gering blijft.
Statistieke of andere bijzonderheden omtrent de inlandsche
{Christengemeenten of het werk der evangelisatie aldaar
•worden overigens in de uit Indie ontvangen gegevens voor
<lit verslag niet of schaars aangetroffen. Slechts omtrent
de Preanger regentschappen vindt men vermeld dat het
getal bekeerlingen «enigszins toenam , en omtrent Japara
dat door een inlandsehen evangelist, die twee Christen*
gemeenten (in Joana en Japura) onder zijne leiding heeft,
in Joana alleen reeds óüN bekeerlingen waren gemaakt.
W a t omtrent de evangelisatie in de buiten bezittingen is
vernomen , heeft reeds in hoofdstuk C eene plaats gevonden , waar o. a. omtrent den zeudingsarbeid onder de Battaks op S u m a t r a , de Dajaks op Borneo, de Alfueren op
Halmaheira en de Papoea's op Nieuw-Guinea het een en
ander voorkomt op blz. 1 5 , 21 en 29. Aangaande de
Christengemeenten in de Minahassa is hier nog aan te
teekeiien dat zij in 1878 een duizendtal leden wonnen : ) ,
en dat het getal der gedoopte kinderen , nagenoeg allen
van Christenouders, ruim 4000 beliep.
Door het Nederlandsche zendelinggenootschap werden
bedenkelijke gevolgen voor de rust onder de bevolking in
de Minahassa geducht van de Koomsch-Katholieke propaganda in dat gedeelte der residentie Menado. Een ingesteld onderzoek heeft echter den indruk gegeven , dat den
pastoor, wiens bezoekreizen aan de zendelingen aanstoot
gegeven hadden , geene overschrijding van zijne bevoegdheid kon worden ten laste gelegd. Wel had hij , tijdens
een verblijf van ruim twee maanden in de Minahassa (in
het najaar van 1878), zoowel ter hoofdplaats als op enkele
punten in de binnenlanden , waar Rooinsch-Katholieken
onder de lievolking worden aangetroffen , wederom zoowel
volwassenen als kinderen gedoopt, maar de geJoopten
waren heidensche Alfoeren of kinderen van Rooinsch-Katholieke ouders, en de doop geschiedde slechts op uitdrukkelijk verzoek van de bekeerlingen of van de ouders der
kinderen. Ook badden noch de inlandsche hoofden , noch
de bevolking , zich te beklagen over de wijze , waarop de
geestelijke zijn dienstwerk had uitgeoefend. Intusschen
viel h e t , luidens de rapporten der controleurs in de betrokken districten Menado en Tondano . niet te ontkennen
dat de geestelijke in de keuze zijner helper» (voor het geven
van catechetisch onderwijs) niet altijd gelukkig was geweest, daar het gehalte (lier lieden geen waarborg scheen
op te leveren, dat zij zich steeds van ongeoorloofde pressie
zouden weten te onthouden. Voor inmenging van het bestuur bestond echter geen aanleiding, zoolang deze heipers (goeroes) zich in hun bekeeringswerk van geen strafbare middelen bedienden.

') Het Nederlandsche zendelinggenootschap heeft thans in de
Minahassa nog 4 zendelingen in dienst, waarvan één echter is HTr
geschreven om bij het Gouvernement mede aanzoek te doen om in
zijn werkkring (te Hatalian) eene plaatsing als hulpprediker te erlangen ; twee zjjn verbonden aan de door liet genootschap in stand
te houden kweekschool te Tanawangko, welke bestemd is om zooveel doenljjk die scholen, welke niet aan het Gouvernement overgedragen zullen worden, van onilerw ijzers te voorzien; terwijl eindelijk een reeds bejaarde zendeling (te Koemelemboeaij) door het
genootschap nog wordt in dienst gehouden om belast te blijven met
de zorg voor een klein getal gemeenten in de nabijheid zijner atandplaats. Overigens komen — zoolang het Gouvernement hunne bezoldiging niet overneemt — nog een 30tal inlandsche hulpzendelingen of helpers, benoodigd voor de geregelde bediening der gemeenten , ten laste van het genootschap. De school ter vorming
van dit hulppersoneel, te Tomohon gevestigd geweest, is inmiddels door het genootschap reeds opgeheven.
:

) Het getal gedoopte volwassenen moet in het afgeloopen jaar
in de Minahassa hebben bedragen 0-29, dat der aangenomen lidmaten 774 en dat der kerkelijk ingezegende huwelijken 898.

b.

Roomsen-Kat h olieke

eere dienst.

Geestelijken. De 20 van landswege bezoldigde geestelijken
waren bij het einde van 1878 met nog 4 anderen (buiten
bezwaar van den lande) werkzaam op de navolgende standplaatsen :

STANDI'I.AATSKN.

1'astoors.

Onder-

Hulp-

Te

pastoors. priesters. urnen.

1

1
Samaraug

. . . .

1

il)

3
•

1

4

»

1

»

2

t

1
4

Ambarawa

. . . .

1

Soerabaija

. . . .

1

1
»
o

Djokjokarta

. . . .

1

i

1
>

1

i

1

3

Deli (Sumatra's Oostkust)

1

»

»

Soengeislan (Banka) .

1

t

1

1
2

Larantoeka (Flores) .

1

1

3

Maumeri (Flores) . .

1

i
•

1

2

Te zamen. .

11

8

5

24

1

a) Deze geesteljjke is, als bisschop, tevens het hoofd der missie.
Drie nieuwe geestelijken kwamen in bet afgeloopen jaar
uit Nederland aan , terwijl er twee van de aanwezigen
naar Europa terugkeerden: een met verlof wegens ziekte
en de ander na verkregen eervol ontslag. (Beiden kwamen
op reis te overlijden.)
(n het eerste semester van 1879 vertrok een der 24 geestelijken met verlof naar Europa , doch inmiddels waren er
2 nieuwe aangekomen.
Aan den geestelijke der blijkens 't vorig verslag ingestelde nieuwe statie Sumatra's Oostkust werd in l u i 1879
(Indisch Staatsblad n°- 160) Medau , in plaats van Deli, als
standplaats aangewezen.
Kerkelijke dienstreizen. De vaste dienstreizen der verschillende geestelijken werden in 1878 zooveel mogelijk
overeenkomstig de bestaande bepalingen verrigt. Te Atjeh ,
waarheen jaarlijks vier kerkelijke dienstreizen op 's lands
kosten kunnen ondernomen worden (Indisch Staatsblad
1874 n". 237), wisselden weder, even ;ils in 1877, de
geestelijken van Padang elkander af, zoodat er voortdurend
één hunner werkzaam bleef. De in 't vorig verslag bedoelde
tijdelijke uitbreiding der vaste dienstbezoeken te Buiten
zorg (die hare aanleiding vond in het groot aantal der
aldaar aanwezige — uit Atjeh geëvacueerde — militairen)
werd verlengd tot ultimo 1879.
In de eerste helft van 1879 (Indisch Staatsblad n°. 184
en 100) zijn de vaste dienstbezoeken geregeld , welke tot
den werkkring behooreu van den geestelijke in elk der
kort te voren (zie het vorig verslag blz. 119) ingestelde
nieuwe statiën Cheriboii en Sumatra's Oostkust.
Krachtens bijzondere inagtiging werden in 1878 op 's lands
kosten kerkelijke dienstreizen gedaan: naar de residentien
S a m a r a n g , Soerabaija , Djokjokarta en Bugelen door het
hoofd der missie, en naar de gewesten Lampoiigsche districten , Celebes en onderhoorigheden , Menado , Amboina en
Ternate door andere geestelijken. Timor Koepang en Billiton konden in 1878 niet worden bezocht.
Godsdienstonderwijs enz. De kerkelijke dienst en liet godsdienstig onderwijs bleven op denzelfden voet geregeld als
vroeger is opgegeven. Aan hetgeen deswege in de beide
vorip-e versla-ren werd aangeteekend , valt nog slechts toe
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te voegen, dut door aan der geestelijken van Batavia eenmaal amuands ook dienst gehouden wordt in da militaire
aohool te afeester-Cornelis en in het reoonvaleseenten-gesticht t e K a m p o n g

Makasser.

Subsi lien ter bezoldiging van koster en organist werden in 1878, tot een gering bedrag, alleen toegekend aan
de gemeenten van Soeraotdja, Ambarawa, Padang en8oengeialan.
Kerhtjcbouwea.
l i e n voorstel van de I n d i s e h e B e g e r i n g ,
om tot b e s t r i j d i n g d e r k o s t e n van v e r n i e u w i n g ' van h e t

kerkgebouw te Batavia, die op f 34 000 waren geraamd,
en w a a r v o o r een b e d r a g van f 1 3 0 0 0 bijeen v e r z a m e l d
w a s , een gelijk b e d r a g t e n laste d e r begroeting 1 t e b r e n g e n , w e r d bier 1e l a n d e vooralsnog n i e t voor i n w i l l i g i n g
v a t b a a r g e o o r d e e l d ( J u n i j 187!)), o m d a t n i e t a a n a l d e
vereisebten v o l d a a n scheen, w e l k e indertijd (zie l a a t s t e l i j k
h e t v e r s l a g van 1872 b i s . 0(i) door bet O p p e r b e s t u u r voor
de t o e k e n n i n g van d e r g e l i j k e g o i i v e r n e i i i e n t s s u b s i d i e n zijn
a a n g e w e z e n , en o m d a t niet g e n o e g z a a m g e b l e k e n w a s d a t
a a n h e t v o o r g e d r a g e n subsidie werkelijk behoefte b e s t o n d . .

§ 2.

Mohammrilaauschc

godsdinist.

N a h e t g e e n in de o n d e r s c h e i d e n e p a r a g r a f e n van hoofds t u k C reeds is a a n g e t e e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t

godsdienstig laven der inlandsohe bevolking, behoeven te
dezer p l a a t s e n o g s l e c h t s Benige m e d e d e e l i n g e n te w o r d e n
g e d a a n o m t r e n t de b e d e v a a r t n a a r M e k k a .
In het afgeloopen j a a r g i n g e n niet zooveel p e r s o n e n u i t
N e d e r l a n d s e n Indie t e r b e d e v a a r t a l s in 1 8 7 7 , toen t r o u w a n a , om de in 't v o r i g v e r s l a g v e r n i e l d e r e d e n , h u n
a a n t a l b u i t e n g e w o o n g r o o t w a s . Maar t e g e n o v e r h e t cijfer
van vorige j a r e n viel t o c h w e d e r t o e n e m i n g op t e m e r k e n ,
a l t h a n s in h e t cijfer d e r van J a v a en M a d u r a v e r t r o k k e n e n . Ben g e w e s t e l i j k o v e r z i g t over de l a a t s t verloopen d r i e
j a r e n , tevens het aantal t e r u g g e k e e r d e n
vermeldende,
v o l g t hieronder.

Vertrokken.

Teruggekeerd.

GEWESTEN.
Statistirk.
De bier v o l g e n d e o p g a v e n zijn door d e n k e r k voogd v e r s t r e k t .

1876.
JAVA

EN

1877.

1878

1876.

1877.

1878.

MADURA.

AANTAL

S T A T I E X.

gemee iiteleden.

doope-

eerste
comniuni-

lingen.

cantcn.

(«)

(»)

ingezegende
1HI\VC-

Iflkan.

Bantam

415

378

607

286

352

276

Batavia

304

323

283

140

232

236

8

12

12

12

7

9

Preanger regentschappen.

598

813

660

690

587

573

Clieribon

231

521

144

204

186

293

68

36

44

44

50

34

Krawang

lste static Batavia .

1949

226

70

32

Tagal

2de

SamMug. .

1990

154

52

10

Pekalongan

148

178

181

125

78

26

3de

•Socrabnjja. .

1870(0

190

53

26

Samarang

153

342

381

136

57

128

4de

D.jokjokarta.

1394 (</)

69

39

7

Japara

40

80

84

79

46

83

5de

Ambarswa .

651

138

26

9

Reinbang

53

50

41

50

44

37

Clieribon . .

386

29

9

2

Soerabaya

356

513

471

340

342

412

Padang . . .

535

104

32

7

Pasoeroean

101

134

110

77

83

111

170

114

10

Probolinggo

32

11

34

21

28

9

t

t
f
t
t

Bezoeki

20

26

8

29

15

n

Banjoewangi

23

22

23

20

21

18

Banjoemas

91

63

45

40

59

59

118

211

198

79

84

118

87

89

121

82

61

53

Djokjokarta

8

13

9

25

6

12

Soerakarta

55

88

101

35

22

68

Madioen

52

69

42

17

27

101

Kediri

25

42

27

37

23

35

Madura

108

121

71

81

90

113

3094

4135

3697

2649

2500

2804

6de
7de

At.jeh
8ste
9de

10de

Medan oSumntra's
Oostkust)
Soengeislan (Banka)

430

72

Pslembaag

00

9

Rionw

23

1

125

20

Lszaatoeka (Floret)

4982

146

Mamueri (Florcs) .
Menado

10

Bagelen
Kadoc

Wester-al'decling
van Borneo . . .

Celebes en ondcrhoorigheden . . . .
11de

t (»)

41

t
2063

3
475
516(0

Aniboina

11

2

Ternate

32

3

t
6

22

t
t
t
t
t

1

t
10

t
f

(a) Hieronder niet de militairen, maar wel hunne vrouwen en
kinderen, voor zoover zij den Roomsch-Katholieken godsdienst beIjjdcn.
(6) Wegens de aanhoudende mutatien onder de militairen kan
het aantal communicanten onder hen niet met naauwkcurigheid
worden opgegeven.
(<•) Hieronder 150 schepelingen.
(</) Hieronder de lloonisch-Katholieke pupillen van Gombong.
(e) Waar een f is ingevuld, ontbreken de opgaven.
(f) De gedoopten zjjn bijna uitsluitend Altberen, die met hunne
huisgezinnen van het heidendom tot het Christendom zijn overgegaan.

TOTAAL

BUITENBEZITTINGEN.
Atjeh
Sumatra's Westkust.
Benkoelen
Transporteeren
a)

t(«)

t

t

t

t

t

728

1435

946

595

579

750

27

54

42

14

t

24

755

1489

988

609

579

774

Waar een f is ingevuld, ontbreken de opgaven.

[ * 2.]

Bijlage C.

Tweede Kauicr. n 7

Koloniaal verslag van 1879. [Nederl. (Oost-) Indie.]
Naar hetgeen deswege op de passen van 4467 pelgrims
stond tangeteekend, hadden deze verklaard aan gelds-

Teruggekeerd.

Vertrokken.

waarde te bebben medegenomen een totaal bedrag van

GKWKSTEN.
1870.

1870. 1877.

1878.

Per transport

755

1489

988

G09

679

774

Larapongschc districten.

72

117

54

100

58

35

311

609

305

281

202

451

t

72

t

18

1'alembang

t

")t
• .•
t

Sumatra's Oostkust . . .
Kiouw

124

Itanka
Billiton
j

1877. 1878

Westerafdeeling
Borneo

7

van
48

f
Zuider- en Oosterafdeeling van Bornco. . . .
Celebes en onderhoorigheden
Menado

467
193

8

17

t
t

39

14

50

59

32

19

17

0

0

3

90

149

48

30

39

276

184

250

550

2C3

154

125

71

75

72

51

n

n

Amhoina

9

Ternate

3

3

Timor

n

Bali (Boclelengcn Djembrana)

23

i

B

3G

n

17
4

15
II

f 2 176 52(1, d. i. gemiddeld f 487 per heofd , hetgeen
ongeveer op hetzelfde ljedrag per hoofd neerkomt als in
de heide voorafgegane jaren (in 1876 f 485 en in 1877 f476).
Het aantal (gedurende de maanden December tot en
met Februarij) tervggtkttrii
hadji's (waaronder 174 , deels
m e t , deels zonder pateen , die zich toen voor 't eerst bij
het consulaat aangemeld hadden,) bedroeg 4727 , endaarvan gingen er slechts 723 regtstreeks naar .Nederlandsch
Indie (per Kngelsch stoomschip Üssian naar Padang) | al
de overigen, verdeeld over 11 stoomschepen, namen den
Weg over Plnang of Singapore. 4215 behoorden tot de in
1878 en 301 tot de in 1877 aangekonienen; de andere 211
waren nog overgebleven van de vier vorige bedevaartsaizoenen.
Uit de noten aan den voet dezer bladzijde blijkt dat nog
steeds zeer weinig bedevaartgangers regtstreeks tusschen
Nederlandsch Indie en de Roode Zee werden vervoerd met
Nederlandsche stoomschepen. De reoderijen beweren dat zij
de exploitatie van dat vervoer wel aan vreemden moeten
overlaten , omdat er in Nederlandsch Indie geen voordeel
mede te behalen is onder de werking der ordonnancie in
Indisch Staatsblad 1872 n°. 179. Door de Indische Regering
wordt n u onderzocht of het mogelijk is om , zonder veronachtzaming van het doel waarmede de bepalingen omtrent het vervoer van inlandsche passagiers zijn uitgevaard i g d , de ordonnancie zoodanig te wijzigen dat> aan de
bezwaren der reederijen worde te gemoet gekomen. I n
April jl. heeft zij eene commissie van geneesheeren en zeevaartkundigen ingesteld om haar ter zake voor te lichten.

n

IV.
19

10

14

H

IXSTEI.LINGEV VAX LIEFDADIGHEID; riTKEEitixGK-

EX SPAARl'OXDSEX.

Gestichten. Nopens de verschillende instellingen ter verpleging van weezen , ouden van vlagen, gebrekkigen enz.
worden eenige bijzonderheden medegedeeld in de bij dit
a) Waar een f is ingevuld, ontbreken de opgaven.
verslag gevoegde bijlage S 4 ). Daar de opgaven betreffende
het aantal verpleegden niet volledig zijn , worden die niet
getotaliseerd.
Bene vergelijking 1 der cijfers van de laatst verloopen vijf
De meeste inrigtingen van dezen aard zagen hare injaren met die van het voorafgegane vijfjarig tijdvak 1869komsten verminderen, zoodat gevreesd werd dat zij het veld
1873 doet zien , dat gemiddeld per jaar vertrokken :
harer werkzaamheid zouden moeten beperken.
van Java en Madura
in 1869/73 2064 , in 1874/78 3462
Drie weezen-inrigtingen worden uit e lande kas gesubsideerd:
het Parapattan-gestieht te Batavia jaarlijks met
uit de buitenbezittingen
1742
2156
f 6000, en de Protestantsche en Roomsch-Katholieke weesSB dat gemiddeld per jaar terugkeerden:
huizen t e Samarang met een bedrag dat jaarlijks verschillen k a n , doch voor beide inrigtingen te zamen niet
op Java en Madura
in 1869/73 1 9 5 8 , in 1874/78 2376 ' booger dan tot f 79 000 m a g klimmen (verg. vorig verslag
blz. 121). In het afgeloopen jaar werd aan beide laatstin de buitenbezittingen »
»
982, »
»
1449
genoemde gestichten van landswege ten koste gelegd
Voor de buitenbezittingen kunnen de opgaven echter
f 35 690 en f 4 0 220,
niet als volledig worden aangemerkt, omdat uit sommige
Ook het oudemannenhuis te Samarang, welks bewoners
dier gewesten, vooral daar waar aan de inlandsche vorvoor het overige door de particuliere liefdadigheid worden
sten in meerdere of mindere mate het regt van zelfbestuur
ondersteund of wel over eenige eigen inkomsten (gagement)
is gelaten , vaak personen ter bedevaart gaan zonder zich
beschikken k u n n e n , wordt gedeeltelijk door het Gouverbij het bestuur aan te melden (verg. het verslag van 1874
nement bekostigd.
blz. 118).
Instellingen tan bedeeling. De commissien tot ondersteuVolgens de mededeelingen van den Nederlandschen conning van behoeftige Christenen te Batavia , Samarang en
sul te Djeddah waren — blijkens het register der door
Soerabaija , van regeringswege ingesteld om zich het lot
hem geviseerde passen — voor het in Februari]' j l . geëindigde bedevaartsaizoen aldaar uit Nederlandsen Indie aanaan te trekken van die Christen-armen welke niet in de
gekomen (gedurende de laatste vijf maanden van 1878)
5115 pelgrims, onder welke 28 die zich bij het consulaat
niet van passen voorziene inlanders uit Boni en Wadjo hadden de
aanmeldden zonder van passen te zijn voorzien , terwijl,
reis gemaakt met een zeilschip, dat niet minder dan vjjf maanden
volgens de passen der overigen , 3271 hunner afkomstig
onder weg was geweest.
waren van Java en Madura en 1816 uit de buitenbezhV
2
) Hieronder waarschijnlijk ruim een 500 tal die met stoomschepen
t i n g e n , welke cijfers voor het bedevaartsaizoen 1877/78
van de maatschappij „thitrltmi" naar Suez waren gereisd. Immers
waren geweest 3578 en 2463 en voor het voorafgegane
op de in 1878 volbragte 't huisreizen vervoerde die Maatschappij 527
2679 en 1873. (Bovendien werden in de opgaven over 1877/78
dekpassagiers van Java naar Suez (op de in 1877 volbragte 't huisen 1876/77 nog vermeld 114 en 52 pelgrims, van wie niet
reizen 073).
bekend was waar zij te huis behoorden.) Van de bedoelde
') Daarvan bragten de stoomschepen Overijssel en Wijbertou va
5115 Nederlandsch Indische bedevaartgangers hadden er
de Rotterdamsche Lloyd er 176 en 00 aan. liet Italiaansi-he stoom3
2653 de reis gemaakt via Singapore ' ) , 1204 via Suez ) ,
schip Sumatra 429 en het Engelsche stoomschip Arayo 593.
en 1258 regtstreeks tot Djeddah »;.
<) De zoogenaamde Chinesche hospitalen te Batavia en Samarang
zijn niet meer in de tabel opgenomen, maar lager (op blz. 1H) onder
de zieken-inrigtingen ter sprake gebragt, even als verleden jaar reeds
') Nagenoeg al deze lieden hadden passage genomen aan boord
geschiedde met de eprozen-gestichten.
van stoomschepen (onder Engelsche vlag); slechts een 90talcn eenige
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termen vallen om van eenig kerkelijk bestuur bedoeling
t e erlangen, verstrekten in 1878 aan 1 2 3 , 98 en 71 pereonen , zoowel op de genoemde hoofdplaatsen als in andere
gewesten van Java gevestigd , een gezamenlijken onderstand van f 9 8 9 9 , f 6081 en f 8931. Over 1877 verstrekten
de commissien van Batavia en Soerabaija — van die te
Samarang is het bedrag niet gemeld — f 13 088 en f 8404.
Te Batavia schoten in 1878 de middelen der commissie te
k o r t , en konden in de maanden April en Septembwgeen
bedeelingen geschieden. Daarop is haar in 't begin van
1879 een subsidie van f 3000 uit 's lands kas toegekend ,
onder uitnoodiging om aangaande het door baar gevolgde
stelsel van bedeeling eenige nadere inlichtingen te willet)
verschaffen. De commissie te Samarang had op ultimo 1878
n o g in kas f 2842 en die te Soerabaija f 16 1 8 2 , tegen
f 2034 en f 15 656 bij het einde van 1877.
Ten opzigty der diakonie-armbesturen vindt men slechts
g e m e l d , dat de Protestantsche diakonien to Batavia,
Soerakarta en Makasser in 1878 aan bedeelingen uitgaven
f 7094, f 1730 en f 3362 (ten behoeve van respectievelijk
5 0 , 19 en 32 personen of gezinnen) en de diakonie te
Samarang f 4811 (zonder dat blijkt hoevelen uit die som
onderstand ontvingen); terwijl de Roomsch-Katholieke
diakonie te Soerakarta 17 personen bedeelde, waarvoor zij
uitgaf f 341.
Ten laste van het te Soerabaija bestaande » fonds des
vredes door het bloed des Kruises " , waaruit onderstand
aan ouden en gebrekkigen onder Javaansche Christenen
verleend en aan Javaansche Christenkinderen christelijk
onderwijs verschaft w o r d t , besteedde men voor dusdanige
doeleinden in 1877 en 18T8 achtereenvolgens f 3113 en
f 1899, terwijl de inkomsten f 2975 en f 3080 beliepen.

[Nedurl. (Oost-) Indie.]

De Indische commissie tot bevordering van de belangen
der Maatschappij van weldadigheid in Nederland zag zich
in staat gesteld in 1878 naar Nederland over te maken
een bedrag van f 5 5 0 , en hield op 31 December nog
f 215 in k a s ; in 1877 kon slechts f 150 worden overgeniaakt en eindigde het jaar met een saldo van
p. m. f 19.
Te Batavia kwam in het afgeloopen jaar in regtsgeldigen vorm (Indisch Staatsblad 1878 n°. 70) een fonds tot
stand , ten doel hebbende om ljij brand of andere onheilen
te dier plaatse aan behoeftigen bijstand te verleenen. Het
fonds is opgerigt uit de overschotten der vrijwillige bijdragen van de ingezetenen bij gelegenheid der branden die
in A u g u s t u s 1877 in een paar buurten der hoofdplaats
gewoed hadden.
Uitkeeri/igs- en spaarfondsen s ). De eenige uitkeeringsfondsen, waaromtrent opgaven werden ontvangen, zijn
het uitkeeringsfonds der vrijmetselaarsloge te Samarang
en het op blz. 102 en 103 hiervóór reeds besproken studiefonds
te Batavia voor onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg.
Het eerste bezat op 1 Januarij 1878 een kapitaal van f22990,
dat op 31 December gestegen was tot f 32 137. Het tweede
beschikte bij het einde van het 2de boekjaar (30 September 1878) over een kapitaal van f 5175. In het eerste boekjaar was uitgegeven f 3552, in het tweede f 6 4 2 3 , terwijl
de inkomsten achtereenvolgens hadden bedragen f 7679
en f 6524.
De opgaven over 1878 omtrent de vier toen in Indie
bestaande particuliere spaarbanken , — onlangs vermeerderd met eene vijfde (te P a d a n g ; zie Indisch Staatsblad
1879 n \ 2 ) , — zijn in het volgende overzigt zamengevat.

BATAVIA.

-

Te zamen

. . . -

SAMARANG.

MAKASSER.

f 3 308 962,12 a) f 1836 891,72
474 167,75
754 985,37

f 2 302 861,11' f
519 147,11

35 354,54

f 3 783129,87

f 2 822 008,22' f

79 549,94

1 301 666,17

25 558,95

f 2 591877,09
730 139,33'

2 108 542,94
f 1674 586,93

f 1861737,75' f 1520 342,05» f

44195,40

53 990,99

I

Aan rente en dividend voor de inleggers gedu-

(1878 .
Het reservefonds bedroeg op 31 December <
( 1877 .

SOERABAIJA.

78 767,40

80 731,21

66 285,12'

2 010,04

f 1753 354,33

f 1942468,96' f 1586 627,18 . f

f

f

82 882,29
50 000,00

100 605,83

f

81 036,91

49 770,98

56 001,03

f

44 336,63

1421,87
490,86

«) Dit cijfer verschilt eenigszins v.ui de opgaven in 't vorig verslag; uit welke oorzaak is niet gebleken.
De belangrijke vermindering der in 1878 ingebragte
sommen te Batavia, in vergelijking met hetgeen gedurende de twee voorafgegane jaren werd ingelegd (achtereenvolgens f 1 462 297 en f 987 017), is een gevolg van
de maatregelen door het bestuur der spaarbank in het
begin van 1878 genomen tegen te groote uitbreiding van
haar kapitaal (verg. vorig verslag blz. 122). Ook bij de
drie andere spaarbanken werd minder ingelegd: bij die
te Samarang en Makasser alleen minder dan in 1877,
m a a r . m e e r dan in 1876; bij die te Soerabaija echter
minder dan in elk dier beide jaren. (In 1876 werd aldaar
ingebragt f 8 7 1 7 1 3 en in 1877 f 9 2 9 896. In 1878
— zoo als uit het staatje hierboven blijkt — slechts
f 519 147.) "Wat laatstgenoemde plaats betreft, wordt de

*) Over het m!lita:r spaarfonds zie blz. 41.

vermindering toegeschreven aan eene verlaging van de
rente en aan het failleeren van twee firma's, waardoor
ook het vertrouwen in de spaarbank, hoewel slechts tijdelijk , geschokt werd.

V.

BURGERLIJKE

GENEESKUNDIGE DIENST EN

VEEARTSENIJDIENST.

§ 1.

Burgerlijke

geneeskundige

dienst.

Algemeene gezondheidstoestand. Uit de aanteekeningen ,
in 1878 door de plaatselijke geneesheeren gehouden omt r e n t de zieken die onder hunne behandeling geweest zijn ,
is het volgende vijfjarig overzigt zamengesteld:
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Uit dit overzigt blijkt dat in het afgeloopen j a a r , voor
zoover de praktijk der Europeschegouvernements-geneesheeren zich uitstrekte en opgaven van hen ontvangen
zijn, bet aantal ziektegevallen op Java en Madura 153 874
bedroeg, dus ruim 48 000 meer dan in 1877, doch aanmerkehjk minder dan in 1875 en 1876, terwijl de sterfteverhouding iets ongunstiger was dan in elk der genoemde
drie jaren. Als gewoonlijk bestond verreweg het grootste
getnl patiënten uit koortslijders , waarvan er in 1878 circa
50 000 meer onder behandeling kwamen dan in 1877.
Choleragevallen zijn slechts ten getale van 194 en pokzieken
ten getale van 1170 voorgekomen, tegen 1984en 1538in
1877.
In de buitenbezittingen, voor zoover er het Gouvernement door Europesche geneesheeren in den dienst doet
voorzien, kwamen in 1878 in behandeling 28831 zieken,
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d. i. ruim 13 000 meer dan in 1877 en ruim 10 000 meer
dan in 1876, maar altijd nog aanmerkelijk minder dan in
1874 en 1875. In vergelijking niet 1877 waren in het
jongst verloopen jaar in de gewesten buiten Java en Madura
meer behandeld geworden 11220 koorts- en 2615 pokkenlijders.
Door de van gouvernementswege opgeleide inlandsche
geneeskundigen (doctors djawa) werden, voor zoover de
zeer onvolledige opgaven strekken , op Java en Madura behandeld 44 843 personen, en in de buitenbezittingen 26 436 ,
tegen 36 177 en 8654 in 1877.
In bijlage T worden nadere cijfers gegeven omtrent elke
ziekte in het bijzonder, voor zoover betreft de gevallen
door de Europesche gouvernements-geneesheeren behandeld,
terwijl bijlage U het aantal ziekte- en sterfgevallen voor
elke plaats, waar zulk een geneesheer gevestigd i s , he-
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kend stuit. De bijlagen V en W bevatten soortgelijke gegevens omtrent den dienst der doctors djawa ')• <««lijk reeds
meermalen werd o p g e m e r k t , hebben deze cijfers, afgescheiden van de onvolledigheid der opgaven, slechts eene
betrekkelijke waarde; ze kunnen alleen dienen ter vergelijking van liet aantal geneeskundig behandelden en van dat der
overledenen onder hen, maar de werkelijke gcznndhcidstoestand der bevolking kan daaruit niet worden beoordeeld.
Omtrent den algemeenen gezondheidstoestand o p e n b u i ten Java na 1877 zijn door den chef van den geneeskundigen dienst nog de volgende inededeelingen gedaan.
(ielijk reeds in 't vorig verslag (blz. 123) werd aangeteekend, vertoonden zich in het begin van 1878 op Java,
epidemische koortsen. Nu eens meer dan weder minder
heerschten zij het geheele jaar door , vooral in de residentien S a m a r a n g , Hagelen , Banjoemas , T a g a l , 1'robolinggo ,
Preanger regentschappen , Kediri en Soerabaija, en wat
de buitenbezittingen betreft vooral op Celebes. Aangezien,
wegens de uitgebreidheid dezer epidemien en het geringe
aantal geneesheeren, van eene individueele behandeling
geen sprake kan zijn , moet men er zich toe bepalen m
zulke gevallen eene ruime hoeveelheid geneesmiddelenter
beschikking van de bevolking te stellen, üe pokziekte verkreeg hier en daar meer uitbreiding dan in 1877, doch
cholera vertoonde zich in veel mindere mate dan toen. In
de laatste maanden van 1878 brak eene belangrijke pokkenepidemie uit in de afdeeling Krot! (Benkoelen), welke
epidemie zich ook tot andere gedeelten van het gewest
heeft uitgestrekt en tijdens de afsluiting der Indische opgaven voor dit verslag (April 1879) nog voortduurde. Ten
gevolge van ijverige vaccinatie en revaccinatie, waartoe
ook iiulppersoneel is aangesteld, mogt men zich echter
reeds in eenige verbetering verheugen. Mazelen kwamen
epidemisch noch op J a v a , noch in de buitenbezittingen voor;
slechts eenige sporadische gevallen werden gerapporteerd.
Htj'l'u'iie : ) . Tegen het overbrengen van besmettelijke
ziekten in Nederlandsch Indie zijn, na overleg met het
Opperbestuur, bij ordonnaucie van 21 Februarij 1879 (Indiscli Staatsblad n°. 99) nieuwe voorschriften uitgevaard i g d , welke niet meer, zoo als de vroegere bepalingen
omtrent dit onderwerp (Indisch Staatsblad 1871 n°. 109),
op een in Indie moeijelijk toe te passen stelsel van
eigenlijk gezegde quarantaine berusten (verg. het verslag
van 187b blz. 121), maar het meer eenvoudige revisiestelsel beoogen , en dus voornamelijk slechts gerigt zijn
op het verzekeren van een voldoend geneeskundig onderzoek en van tijdige ontsmetting *). In hoofdzaak is de
Nederlandsche wet van 28 Maart 1877 (Nederlandsch Staatsblad n°. 35) nagevolgd , met dit belangrijk verscliil nogt a n s , dat aan de gezagvoerders is voorgeschreven om de
gele vlag te hijschen wanneer zij van eene besmette plaats
komen , ook al is die plaats niet uitdrukkelijk van regeringswege besmet verklaard. Met deze bepaling hangen
zanien de gelijktijdig uitgevaardigde voorschriften (Indisch
Staatsblad 1879 n°. 100) omtrent het voeren van gezondheidspassen door schepen, komende van eenige haven
buiten Nederlandsch Indie. Slechts is in dit opzigt eene
uitzondering toegelaten voor schepen in de vaart tusschen
Singapore of 1'inang en Nederlandsch Indische havens,
die slechts dan gezondheidspassen hebben te voeren, wanneer genoemde plaatsen in staat van besmetting verkeeren.
De vastgestelde maatregelen , die zeven maanden na hunne
afkondiging in werking treden, zijn hier te lande ter
kennis van het algemeen gebragt door opneming in de
Staatscourant van 23 April 1879.
De opnemingen van den inspecteur van den burgerlijken
geneeskundigen dienst aangaande de verschillende binnen
') De gebruikelijke opgaaf van het aantal personen, die door t>ü
het bestuur bekend geworden ongelukken (waaronder ook moorden
zelfmoord.) het leven verloren, wordt als bijlage X overgelegd.
') Omtrent hetgeen in het afgcloopen jaar verrigt is in het belang
der drinkwater-voorziening van sommige plaatsen en omtrent den
stand der in uitvoering zijnde werken om Batavia en Samarang tegen
overstrooming te vrijwaren, zie men hoofdstuk I J , afd. II.
3
) De verordening heeft allen betrekking op de cholera, gele
koorts, Aziatische pest en pokziekte, doch aan den GouverneurGeneraal is de bevoegdheid voorbehouden om haar ook van toepassiug te verklaren op andere besmettelijke ziekten.
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zijn werkkring vallende gezondheidsbelangen (verg. vorig
verslag blz. 12i) strekten zich in 1878 uit over de residentien Cheribon , T a g a l , Pekalongan , Banjoemas , Bageleo en Samarang , en leidden, waar noodig., tot het bermuen of in toepassing brengen van wensohelijke verbeteringen.
Te Batavia werd hier en daar van het artesisch putwater
met vrucht gebruik gemaakt ter verbetering der riolen ,
terwijl thans het voornemen bestaat OOI de ruime opbrengst
van den put in de buurt Salemba voor oen gedeelte t e
benuttigen voor eene volksbadplaats op T/anah-Tinggi ,
welk volkrijk gedeelte der stad iu den OOStmoesson van
badwater verstoken is.
Aan een particulieren .geneesheer ter hoofdplaats is in
den loop van 1878 de samenstelling opgedragen van een
voor den inlander bevattelijk handboek over gezondheidsleer
en wat daarmede in verband s t a a t ; het werk zal zooveel
mogelijk moeten ontdaan zijn van kunsttermen , opd; t het
g-eschikt zij voor overzetting in inlandsche talen.
Europesche (/euees/tu/idu/en. Op sommige plaatsen, waar
geueesheeren onder genot eener toelage van f 200's maands
uit 's lands kas met den plaatselijken geneeskundigen dienst
en het opzigt over de vaccine kunnen worden belast, bleven deze ook in 1878 ontbreken. Slechts twee geueesheeren
konden in het afgeloopen jaar hier te lande verkregen worden
om voor dat doel ter beschikking van de Indische Regeriug te worden gesteld. De een kwam echter eerst in 1879'
in Indie a a n , en de a n d e r , die na zijne aankomst, in denloop van 1878 , aanvankelijk een tijdelijken werkkring g e kregen had bij het militair hospitaal te Batavia, zag van.
de hem toegedachte definitieve bestemming af.
De geneesheer te Cheribon kwam iiii het eerste semester
1878 te overlijden , maar werd spoedig door een ander
vervangen , die tevens, onder genot eener verhoogde toelage , belast werd met den dienst in de afdeeling Koeningan. In het najaar r a a k t e , door vertrek van den geneeskuudige te Indramaijoe, de andere geueesheersplaats- in
Cheribon vacant, zonder dat daarin voorzien kon worden.
Ook de standplaats Banjoemas was in 't laatst van
1878 door vertrek van den daar bescheiden geneesheer
onvervuld *). Daarentegen k o n , in Augustus 1878 , een geneesheer , tot dusver op Billiton geplaatst, aangewezen worden voor den dienst in de vereenigde afdeelingen Soekapoera
en Limbangan (Preanger regentschappen), laatstelijk tijdelijk
gebragt tot het ressort der geneesheeren te Bandong en
Soemedang, en in December een ander in de afdeeling
Patjitan (Madioen) , waar sedert 1873, na het vertrek van
den officier van gezondheid , mede op tijdelijken voet in
den plaatselijken geneeskundigen dienst was voorzien.
Aan den nieuwen geneesheer in de Preanger regentschappen werd, tegen verhooging zijner toelage, tevens
de dienst in de afdeeling Galoe (Cheribon) opgedragen.
De afdeelingen Madjalengka Cheribon),Japara met Koedoes
(Japara), en Sidaijoe met Lamongan (Soerabaija) bleven
nog steeds van een eigen geneesheer verstoken. In den
dienst te Koedoes wordt echter zooveel mogelijk voorzien
van Patti uit s ) en in dien te Sidaijoe en Lamongan va B
Grissee uit.
De civiele geneesheer op Billiton verplaatste zich , zoo
als hooger gezegd i s , naar de Preanger regentschappen , doch kon op Billiton vervangen worden door een
eervol ontslagen officier van gezondheid der marine. Voor
Saleijer en Bonthain (gouvernement van Celebes), zoomede
voor Gorontalo (Menado), deed zich nog steeds geen civiel
geneesheer op. Op laatstgenoemde plaats voorzag echter
een doctor djawa in de waarneming •). Hetzelfde was ook
het geval te Koepang (Timor), voor welke plaats in het
begin van 1879 een civiel geneesheer werd gevonden, die
echter op de reis naar zijne bestemming overleed.
Buiten de 8 stadsgeneesheeren op de drie hoofdplaatsen
van Java ') (in 't vorig verslag werd één stadsgeneesheer
te weinig genoemd) waren bij het eind van 1878 als plaat<) In April 1879 werd hier de uit Nederland aangekomen geneesheer geplaatst.
») Overigens is te Koedoes (en ook te Japara) een doctor djawa
gevestigd.
«) In bijlage W wordt ook Sale[jer als standplaats van een doctor
djawa
opgegeven. Echter blijkt niet of er in 1878 een in functie was.
1
) Bovendien znn aldaar nog 3 geneesheeren speciaal als artsen
voor de krankzinnigen-verpleging werkzaam (zie lager blz. 123).

Bfllage C.

[*• 2.]
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«olijke geneesheeren in functie: op J:iva en Mndura 35 ') ! den dienst der vaccine zal men in hunne plaats gemakciviele geneeskundigen en 10 oirtcieren van gezondheid ,
kelijk andere personen kunnen aanwijzen.
en in de buitenbezittingen respectievelijk 1 en 37.
Het aantal doctors djawa in Atjeh werd in 1878 wederom
van 5 op 4 g e b r a g t , maar daarentegen werd er 1 meer
De vroeger aan officieren van gezondheid opgedragen
aangewezen ten behoeve van het personeel der Bataviascho
waarneming van den plaatselijken geneeskundigen dienst
havenwerken , en wel voor 1'oeloe Merak.
te Wonosobo (Bagelen), te Sainbas (Westerafdoeling van
Borneo), op Saparoea (Molukken) en te Wabaai op Cerain
Verscheidene der hierbedoelde inlandscbe geneeskundibleef, even als in 1877, aan doctors djawa toevertrouwd.
g e n , die zich door geschiktheid, ijver en goed gedrag
Zeven andere plaatsen ' ) , waar vroeger mede officieren
onderscheiden, werden overeenkomstig de regeling van
van gezondbeid gevestigd waren , docb tijdelijk ontbraken ,
1875 (Indisch Staatsblad n". 204) in inkomsten bevorderd.
bleven geheel van geneeskundige hulp verstoken.
Aan den doctor djawa te l'adang werd voor de goede
diensten, die hij tijdens de koorts-épidemie aldaar bewezen
Ten opzigte der particuliere geneesheeren, belast met
h a d , eene bijzondere belooning geschonken.
den burgerlijken geneeskundigen dienst, werd bij Indisch
Staatsblad 1878 n". 298 bepaald , dat hun door de hoofAangaande de opleiding van inlandscbe geneeskundigen
den van gewestelijk bestuur binnenlandsche verloven kunis te verwijzen naar bet in de Javasche Courant van 18
nen worden verleend op de wijze als voor ambtenaren
Maart 1879 opgenomen verslag van den direeteur dergebepaald , doch buiten bezwaar van den lande en met stilneeskundige school te Weltevreden. De volgende opgaven
stand hunner toelage gedurende de staking hunner functien.
kunnen daaraan worden ontleend.
Van de 02 leerlingen, die blijkens 't vorig verslag
Het aantal Europesclie geneeskundigen, die zich uit(blz. 124) aan den met 1 November 1877 ingetreden cursus
sluitend wijden aan particuliere praktijk , klom van 27 tot
zouden deelnemen , werden er in den loop van het school30 (28 op Java , 1 in Deli ter Suniatra's Oostkust en 1 in
de Minahassa). In 1877 waren van de hierbedoelde genees- jaar 4 uit de sterkte afgevoerd (1 op verzoek, 1 wegens
ongeschiktheid en 2 wegens wangedrag), zoodat het leerheeren 24 op en 3 buiten Java gevestigd, o. a. één op
Banda , die echter in het begin van 1878 overleed (zonder jaar 1877/78 (op 28 Augustus 1878) sloot met 58 leerlingen , waarvan er 8 de lessen volgden in het eerste
dat de geneeskundige praktijk aldaar nog door eenander
studiejaar der geneeskundige afdeeliug en 5 0 , verdeeld in
is opgevat).
drie klassen (17 in de hoogste , 17 in de 2de en 16 in de
Het aantal particuliere apothekers bedroeg bij het eind
3 1e), de voorbereidende a f d e l i n g uitmaakten. De 8eerstvan 1878 op de drie hoofdplaatsen van J a vu tezamen 1 1 ,
bedoelde leerlingen konden alien tot het 2de studiejaar
te Buitenzorg 2 , Cheribon 1 , Pasoeroean 1 , Soerakarta 2 ,
der geneeskundige lessen bevorderd worden ; van de 50
Djokjokarta 2 , Padang 1 , Makasser 1 en Banda 1 , in
anderen konden er 13 uit de hoogste klasse bestemd wor't geheel alzoo 2 2 , welk getal tot 24 klimt, wanneer ook
den om tot de geneeskundige lessen over te gaan , werden
ïnedegerekend worden de 2 nog in functie gebleven stads11 uit de tweede tot de hoogste klasse, en de 16 van de
apothekers te Batavia en Samarang (verg. vorig s-erslag
derde allen tot de tweede klasse bevorderd. Om niet op
blz. 122).
nieuw bij de voorbereidende school eene (bij het reglement
Verloskundige praktijk w o r d t , behalve door de 6stadsniet voorziene) derde klasse te moeten vormen , hetgeen
vroednieesteressen (2 te Batavia, 2 te Sainarang en 2 te
de krachten van het onderwijzend personeel te veel zou
Soerabaija) , uitgeoefend door nog 14 andere geöxamineerde
versnipperen , werden slechts 5 plaatsen opengesteld voor
Kuropesche vrouwen, a l s : (i te Batavia, 1 te Meesternieuwe leerlingen, van wie gevorderd werd dat zij genoeg
Cornelis , 1 te Samarang , 3 te Soerabaija, 1 te Sidoardjo ,
in de kennis der Nederlandsche taal gevorderd waren om
1 te Bondowosso en 1 te Padang.
de
lessen der tweede klasse te kunnen volgen. Slechts 4
In 1878 werden in Indie evenmin civiele geneesheeren
van de zich aangemeld hebbende jongelieden voldeden
als vroedvrouwen geëxamineerd. Vier candidaten legden
aan de eischen (3 van Batavia en 1 van Bandjermasin
te Batavia het examen af voor burger-apotheker, waarin
afkomstig); zij hadden reeds het onderwijs aan eene Eurozij allen slaagden , terwijl van drie candidaten , die zich
pesche school gevolgd en waren vrij goed met de Nederaan het examen voor hulp-apotheker onderwierpen , één
landsehe taal vertrouwd. De nieuwe cursus zou dus bewerd afgewezen.
ginnen met 21 leerlingen voor de geneeskundige lessen
en met 41 voor de voorbereidende school. Na afloop van
Inlandscke geiiecskniulbjen. Van de 117 van regeriugsden cursus 1877/78 moest echter een der eerstbedoelden
wege voor de geneeskunde opgeleide inlanders (doctors
(uit het 2de studiejaar) verwijderd worden wegens wandjawa), die bij den aanvang van 1878 in dienst waren 3 ),
gedrag en aan 3 leerlingen der voorbereidende school (2
fungeerden er destijds 87 als geneeskundigen (op de
uit de hoogste en 1 uit de andere klasse) de verdere deel standplaatsen vernield in bijlage W) en 30 als vaceinaneming aan de lessen ontzegd worden wegens onvoldoende
teurs. Van de 87 geneeskundigen g i n g er 1, die als adsisgeestvermogens. De cursus 1878/79 ving dientengevolge
tent was geplaatst bij de opleidingsschool te Weltevreden
met 58 leerlingen aan. Daarvan beoefenden er nu 20 de
(zie lager), over in dienst van de Billiton-inaatschappij,
eigenlijke geneeskundige vakken (7 in het 2de en 13 in
werden 2 wegens andere re lenen ontslagen , en ontvielen
liet 1ste studiejaar) en kregen de overige 38 nog gewone
2 door overlijden , zoodat er van deze categorie op 't laatst
schoollessen
(13 in de hoogste en 25 in de lagere klasse).
van 1878 82 overbleven. Als vaccinateur waren op dat
tijdstip nog 23 personen in dienst die indertijd het diploma
Over toewijding en gedrag der leerlingen viel over het
van doctor djawa verkregen hadden. (De oorzaken der
algemeen te roemen , maar de moeijelijkheden, voor hen
afneming van hun aantal vindt men niet vermeld.) Het
verbonden aan het aanleereu en vooral aan het spreken
plan bestaat om deze laatsten , voor zoover zij nog geder Nederlandsclie t a a l , zijn oorzaak, dat het meerendeel
schikt zijn om de geneeskunde uit te oefenen, als doctor
den ïnaximuin-terinijii van drie jaren behoeft. alvorens in
djawa aan te stellen, waardoor niet alleen hunne inkomstaat te zijn om tot de geneeskundige lessen over te gaan ,
sten zullen kunnen verbeteren , maar tevens gelegenheid
die alle uitsluitend in 't Nederlandsch worden gegeven.
zal ontstaan om eenigszins in runneren kring te voorzien
Zoowel omdat het aanleereu van het Nederlandsch op jeugin de behoefte aan geneeskundige hulp omler de bevoldiger leeftijd gemakkelijker g a a t , als ook om de leerlingen
king. Aanvankelijk had men reeds een 12tal op liet o o g ,
eerder tot hunne bestemming te doen geraken (waardoor
op wie de maatregel het eerst zou worden toegepast. Voor
zij zich tijdens hun verblijf aan de inrigting minder tot
i) Hieronder de particuliere geneesheer, verbonden aan het marincctablissement te Soerabaija, en die voor het personeel der Bataviasehe havenwerken.
') Aher Bangies (Suniatra's Westkust), — in de afdeeliug Ajjer
Bangies en Kau was wel een doctor djawa gevestigd, maar deze
was niet met den dienst ter hoofdplaats Aher Bangies belast, —
Goenoeng Sitoli (Nias), Kepahiung (Palembang), Pangkal Pinang
(Banka), Martapoera (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), Bengkaljang (Westeral'dceling van Borneo) en Segiri (Celebes en onderhoorigheden).
J
) Het vorige verslag maakte ten onregte slechts melding van
113 doctors djawa.

Handelingen der Staten-Generaal. BijlageD. 1879-1880.

de keuze eener andere betrekking zullen aangetrokken
gevoelen), is in October 1878 (Indisch Staatblad n°. 262)
de toelatingsleeftijd een paar jaren vervroegd, zoodat nu
de inrigting alleen openstaat voor jongelingen van 12 tot
15 jaren (in stede van 14 tot 18 jaren), terwijl tot op
16jarigen leeftijd nog worden toegelaten zij die toonen
reeds met vrucht het onderwijs op eene Europesclie school
te 'hebben genoten. Eene schaduwzijde voor den bloei der
geneeskundige afdeeliug bestaat hierin , dat de docenten
(die allen tot den militairen geneeskundigen dienst behooreu), in verband met hunne overige dienstverrigtingen,
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slechts het geringste deel van hun tijd aan de school
kunnen wijden. Neemt men daarbij in aanmerking dat het
DSrtOned der docenten in 1877/78 DOff meer dan gewooniijk afwissel.Ie, dan moet inen liet als eene zeer bevredigeude uitkomst beschouwen dat alle 8 leerlingen van do
geneeskundige afdeeling genoeg vorderingen hebhen gemaakt om tot het 21e studiejaar bevorderd te kunnen
worden.
De aan de instelling verbonden doctor djawa , die, nevens
een Kuropeschen suppoost, buiten de schooluren toezigt op
de leerlingen bad te houden en hen in hunne eigen oefeningen moest leiden , bleek geen voldoend overwigt op
de jongelieden te kunnen uitoefenen. Toen deze inlander
in 't begin van 1878 de inrigting verliet (zoo als hierboven is gezegd , g i n g hij over in dienst van de Billitonmaatschappij), is kort daarop zijne plaats, bij wijze van
proef, ingenomen door een tweeden Kuropeschen suppoost
(een oud adjudant-onderofficier).
De kosten der school (behalve voor onderhoud enz. der
lokalen) bedroegen gedurende 1877/78 f 29 02G, waaronder
f 14 070 wegens tractementen , toelagen enz. der onderwijzers en bedienden , f 13 10G wegens toelagen aan de
leerlingen ter bestrijding van de kosten hunner voeding
en kleeding, waarin zij zelven hebben te voorzien, en
f 1 8 5 0 wegens uitgaven voor meubilair, leermiddelen,
verlichting enz.
Het aantal in de verschillend!! gewesten op en buiten
Java aanwezige geëxamineerde inlandsche vroedvrouwen
verminderde in het afgeloopen jaar met 1 (door overlijden),
zoodat er nog 92 overbleven. Van deze genoten 38 eene
toelage uit 's lands kas. Het onderwijs voor de opleiding
dezer vrouwen , in 1875 tijdelijk g e s t a a k t , weid nog niet
hervat.
Zi"kflnmri(/tinijeii. Op vele plaatsen worden nog de zieke
publieke vrouwen en ook andere zieke vrije lieden in de
gevangenissen verpleegd , eene onregelmatigheid waarop
reeds vroeger de aandacht is gevallen (zie vorig verslag
blz. 125). Voorts worden in verschillende inrigtingen voor
zieke publieke vrouwen ook andere lieden opgenomen,
zoodat dit dan eigenlijk inlandsche hospitalen worden. De
Indische Regering is er op bedacht deze onregelmatigheden
te doen ophouden. Terwijl eene zorgvuldige behandeling
der publieke vrouwen (ter bestrijding van de syphilis)dringend noodig blijft, dient daartegenover te worden vastgehouden aan het reeds in 1869 voorgeschreven (maar nog
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op
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Stadsverband te Batavia . . .

427

5238

Idem te Samarang

. . . .

?

?

Idem te Soerabaija

. . . .

Chineesch hospitaal te Batavia .
Idem te Samarang c) .

. .
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hier en daar veronachtzaamd) beginsel, dat bet bestuur
de verzorging van zieken onder de bevolking niet wel op
zicii kan nemen , maar dat het hoogstens zijne taak kan
zijn om te voorzien in do verpleging van zware gewonden of
zieken , die door de politie worden opgenomen. Daarom
is het denkbeeld in overweging genomen om de zoogenaamde inlandsche hospitalen , waar die buiten de drio
hoofdplaatsen bestaan , geleidelijk in te t r e k k e n , de verpleging der publieke vrouwen in de gevangenissen te doen
ophouden door het tot stand brengen van afzonderlijke
inrigtingen , en deze tevens dienstbaar te maken aan de
zorg voor die lijders, welke niet aan hun lot kunnen overgelaten worden. De boofden van gewestelijk bestuur zijn
over dit denkbeeld gehoord , terwijl tevens wordt nagegaan
welke tinancieele gevolgen aan de uitvoering zouden verbonden zijn.
Numerieke opgaven omtrent de bevolking der bestaande
inrigtingen voor de verpleging van syphilitische vrouwen
zijn niet ontvangen. In 187'5 en 1877 werd magtiging
verleend om dergelijke inrigtingen tot stand te brengen
op vier plaatsen , waar zij nog niet bestonden , namelijk
te "Wonosobo en Gombong in Bagelen en te Blitar en
Toeloeng-Agoeng in Kediri. De twee eerstgenoemde zijn
in 1878 in gebruik g. steld. Of de twee andere reeds geopend zijn , is hier te lande nog niet gebleken. Te Soerabaija zal de inrigting voor syphilitische vrouwen (het
Pegirian-gesticht) uitbreiding moeten ondergaan , daar het
getal verpleegden (bij het eind van 1878 ruim 300) in den
laatsten tijd buiten verhouding tot de ruimte is toegenomen. De uitbouwing van het te Buitenzorg bestaande hospitaal voor lijders aan berri-berri (eene succursaal van het
stadsverband te Batavia) kwam in 1878 gereed.
I n d e stadsverbauden te Batavia en Samarang deed zich
almede gebrek aan ruimte gevoelen. Ter eerstgenoemde
plaats, waar reeds vroeger hulploodsen waren bijgebouwd
(zie vorig verslag blz. 125), werd aan bet bezwaar te gemoet, gekomen door een deel der verpleegden te doen overgaan naar andere inrigtingen (verg. blz. 73 hiervóór), terwijl te Samarang de uoodige localiteit verkregen werd
door inhuur van een nabij gelegen gebouw. De volgende
cijfers kunnen een denkbeeld geven van de taak aan beide
inrigtingen in 1878 opgelegd, waarbij tevens , voor zoover
beschikbaar, gelijksoortige opgaven worden gevoegd nopens het stadsverband te Soerabaija en nopens de twee
zoogenaamde Chinesche hospitalen te Batavia en Samarang.

Afgevoerd gedurende den loop
van het jaar
als
geëvacueerd.

als
overleden.

als
hersteld.

Aantal
verpleegden
op
31 December
1878.

a) 439

2714

1822

690

>

1454

961

b) 258

»

?
231

206

415

»

60

28

»

?
162
21)

?
228
59

a) Hiervan 113 naar het militair hospitaal te Weltevreden, Ml naar het berri-berri gesticht te Buitenzorg en 184 naar de particuliere
inrigting te Kampong Slakasser.
Ii) Zonder het ingehuurde bijgebouw bood de inrigting slechts ruimte aan voor 204 lijders. Het hoogste cijfer der aanwezige verpleegdei: bedroeg in 1878 4G9 ; men beschikte toen echter reeds óver de verkregen meerdere ruimte.
c) Het fonds van dit gesticht, dat beheerd wordt door de weeskamer ter plaats', belroeg op St December 1878 f 95 410.
(Het kapitaal van het Chinesche hospitaal te Hatavia vindt men niet vermeld.)

[*.

2.]

Koloniaal verslag van 1879.
Omtrent liet aantal leitralijders, dia liij bet einde vim

1877 en 1878 in afzonderlijke gestichten werden verpleeg 1,
zijn de volgende opgaven ontvangen:
JS77

1878

32

30

Lowano (Djokjokarta) : )

?

39

W a n g k a n g (Soerakarta)

47

43 3)

Benkoelen

12

12

Kemang Pampang (Palemhang) . . . .

22

22

Tandjong Pinang (Uionw)

14

14

Temoempah (Menado)

2

2

Modelemo (Gorontalo)

9

Pelantoengan ')

Totaal .

GESTICHT

.

?

123
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• Alleen de leprozen-gestichte.i in de buitenbezittingen
— waarvan dat te Temoempah, toen het op 1 Junij jl.
ffeen lijders meer bevatte , overeenkomstig bet aangenomen
beginsel (vorig verslag lil/.. 126) is Opgeheven — worden

door het Gouvernement bekostigd, behalve dat te Tandjong
Pinang, in welks behoeften voorzien wordt uit de renten van
een door de Chinesche bevolking bijeengebragt kapitaal.
Aan elk der beide particuliere gezondheids-etablissementen te Gadok (Buitenzorg) en Sindanglaija (Preanger regentschappen) bleef het gewone subsidie van f' 600 's maiinds
toegekend *); van bet laatste établissement wordt ook voor
de verpleging van herstellende militairen en schepelingen
van 's lands vloot gebruik gemaakt (verg. o. a. blz. 57
hiervóór). Het denkbeeld is geopperd om , bij eventueele
oprigting van een troepenkampement in de Preanger regentschappen (verg. blz. 39), het daar te bouwen hospitaal
ook toegankelijk te maken voor civiele lijders , en dan het
subsidie aan do beide genoemde inrigtingen in te trekken.

'{i
165

Krank:iu>ii(je)iver})leging. De werking der drie inrigtingen voor de verpleging van krankzinnigen in de jaren
1877 en 1878 kan eenigermate worden nagegaan uit het
volgende overzigt.

BÜAantal
Afgevoerd gedurende den loop van het j a a r :
gekomen
vergedurende
pleegden
den loop
als
als
nis niet als niet
op
ala
krankvan
ververoverTotaal.
1 Januari).
zinnig
het jaar. hersteld. betcrd.
beterd. bevonden. Ieden.

Percentsgewfjzc
Aantal verhouding tot het totaal
der verpleegden
verpleegden
van
van
op
het aantal
het aantal
hersteld
31 Dec.
overontslagenen.
ledenen.

1 8 7 7.
Batavia .

98

66

19

3

3

2

37

64

90

12,33

24,02

Samarang.

107

56

20

5

14

7

12

58

105

12,27

7,36

Soerabaija

29

18

5

n

1

n

4

10

«) 37

10,64

8,51

b) 4

1

21

51

98

16,77

14,09

1878.
Batavia .

90

59

25

n

Samarang.

105

20

5

1

a

n

7

16

109

4

5,6

36

30

5

n

n

n

1

6

60

, 57

1,51

Soerabaija

0

n) Het verschil tusschen dit cijfer met de opgaaf betreffende 1 Januari) 1878 vindt inen niet toegelicht
*) Tijdelijk opgenomen geweest, ia afwachting hunner doorzending naar het gesticht te Soerabaija.
c) Zie aanmerking «.
In afwachting der gedeeltelijke openstelling van het te
Buitenzorg gebouwd wordende afzonderlijke gesticht 5),
wordt te Batavia voor bet hier besproken doel nog altijd eene
afdeeling van het Chineesch hospitaal benuttigd. Met de
leiding der verpleging aldaar is belast de a r t s , die bestemd is
om als geneesheer-directeur aan het hoofd te staan der inrigting te Buitenzorg, waarheen dan ook de verpleegden zullen
overgaan. De krankzinnigen-gestichten op de bei-Ie andere
hoofdplaatsen, die nevens dat te Buitenzorg als hulpinrigtingeti zullen in stand blijven , zijn sedert den aanvang
van 1879 op den reed« vroeger vastgestelden nieuwen voet
(verg. vorig verslag blz. 125 noot 2) in werking getreden.
Te Batavia zijn de verpleegden allen inlanders of vreemde
oosterlingen. Omtrent hun physieken gezondheidstoestand
is niets gemeld, doch in de beide andere gestichten , waarin
o. a. 41 en p. ni. 30 Europeanen waren opgenomen, liet
deze weinig te wenschcn over, niettegenstaande teSama) Van de hier verpleegden (ouder welke op 't laatst van 1877
W en
een jaar later 17 Europeanen of met dezen gelykgestelden)
" t o t dusver nimmer opgaaf gedaan.
*ul
la?

Verni
°f«lelük; is dit gesticht hetzelfde als dat in 't vorig veropgeven als te Kandangan gevestigd.

) Gemiddeld cijfer; het hoogste bedroeg 56, het laagste 24.

rang hevige koortsen veelvuldig voorkwamen. Hoewel alle
beschikbare plaatsen ter verpleging van krankzinnigen
werden benuttigd , zoo zelfs dat te Samarang voor de
huisvesting van bedieningspersoneel minder ruimte overbleef dan wenschelijk w a s , moest nog een groot aantal
dezer ongelukkigen, waaronder ook verscheidene Europeanen (meest militairen), uit plaatsgebrek worden afgewezen. De meesten dezer worden thans voorloopig in de
gevangenissen of in de blokzalen der militaire hospitalen
verpleegd.
Nopens den landaard en de sexe der verpleegden zijn
alleen voor de beide hulpgestichten gesplitste opgaven
ontvangen , die echter in vorm eenigszins verschillen.
*) Aan het genot van dit subsidie is voor de eigenaren dier
établissementen (Europcsche geneesheeren) de verpligting verbonden
om een bepaald aantil plaatsen beschikbaar te houden voor actief
dienende of gepensioneerde burgerlijke landsdienaren, tegen denzelfden prjjs als waarvoor deze naar hun rang en inkomsten in de
lands hospitalen ter verpleging zouden worden opgenomen.
5
) In het laatst van 1878 zijn de gebouwen der mannen afdeeling
gei eed gekomen, waarvan echter een gedeelte voorloopig ook als
vrouwen afdeeling zal kunnen dienst doen. Vóórdat het gesticht
kan worden betrokken, moesten echter nog keukeninrigtingen,
latrines, eene waseliinrigting en eene waterleiding worden gemaakt.
Van eene verlichting met gas is wegens do hooge kosten voorloopig
afgezien.
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Ten aanzien van liet gesticht te Bftmarnng bevatten de opgaven het volgende
MANS

S t e r k t e op 1 J a n u a r i j 187K

Afri-

ln-

Chi-

Te

Euro-

ln-

Te

peanen.

kanen.

landers.

nezen.

zinnen.

pennen.

landers.

'/.amen.

38

4

8

4

niet

»

»

2

verbeterd....

1

43

1
»

2

9

40

.

34

i

2

»

Totaal

Euro-

. . . .

A a n t a l v e r p l e e g d e n in 1878.
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RN

78
17

2

4

4

|

2

>

1

»

3

1

1

ran 1.

23

27

105

3

3

20

2G

30

125

3

5

i

05

gene-

3
1

i

1

i

3

i

3

I

2

5

1

1

2

7

»

3

11

1

4

5

16

84

3

22

25

109

T o t a a l a f g e v o e r d in 1878
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.
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.

.

38

40

4

Wat het gesticht te Soerabaija betreft, zijn de hieronder
volgende opgaven verstrekt, onder opmerking dat de
nieuw opgetreden geneesheer-directeur voor de eerste acht
maanden van 1878 slechts zeer onvoldoende aanteekeningen

2

gevonden heeft, zoodat hij over dat tijdvak gedeeltelijk
op het geheugen van het on lergeschikte personeel heeft
moeten afgaan,
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Vaccine. Over de laatst verloopen drie jaren wijzen de
opgaven nopens de in Nederlandsch Indie gedane vaccinatien en revacciuatien de navolgende uitkomsten aan :
JAVA EN

MADUBA.

zamen.

1

4

T o t a a l afgevoerd in 1878

Te

BUITEN" BEZITTINGEN.

Jaren. Vaeci- Waar- Revae- Waar- Vacci- Waar- Revac- Waarvan
van
van
van
nacinanagef?c- cinagegetien. slaagd. ticn. .•ilaagd. tien. slaagd. tien. slaagd.
1876

578 553 1:1,11 396 148 1 :1,39 95 243 1 : 1 , 1 6 58 793 1 : 1 , 6 9

1877

594 943 1 :1,12 602 306 1:1,39

1878

649 615 1 : 1 , 1 3 608 402 1 : 1,42 109 342 1 : 1 , 2 7 67 779 1 : 1 , 8

•)
«)
91 725 1 : 1 , 1 6 58 999 1 :1,74

o) Aan dit totaal ontbreken de opgaven betreffende de Zuidcr- en
Oosterafdeeling van Borneo.
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Voor zooveel Java en Madura betreft, wordt de voortgang der koepok-inenting voor alle residentien goed, voor
enkele zelfs zeer goed genoemd. In het algemeen brengt
de bevolking hare kinderen gaarne ter vaccinatie, .naar
op vele plaatsen is de revaccinatie nog steeds, in.
r gewild. Op enkele plaatsen in de door den inspecteur van
den geneeskundigen dienst bezochte residentien (zie blz. 120)
vond deze de vaccine in minder gewenschten toestand,
hetzij doordien de lymphe minder goed was, hetzij door
gemis aan ijver of overleg bij den vnccinateur. Waar deze
ongunstige uitzonderingen bestonden , werd het noodige
ter verbetering gelast of voorbereid.
Ten opzigte van de buitenbezittingen luiden de berigten
over het algemeen vrij bevredigend. Wel stierf wederom
de stof hier en daar uit door gebrek aan individuen,
slechte communicatie enz., maar het aantal der vaccinatien
en revacciuatien was meer dan in eenig voorafgegaan jaar.
De vaccinestof voor de buitenbezittingen wordt thans
niet meer in de postpakketten ingesloten , daar die wijze
van verzending niet heeft voldaan , maar in afzonderlijke
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verpakking aan de geaagvoerderi der paketbooten ter band
gesteld , die peraoonUjk voorde goed* overbrenging zorgen.
De opening van liet te Elatoa Toelies (Buitenzorg) te
stichten pare vaccinogène (verg.vorig verslag blz 126 en
Indisch Staatsblad 187!' n°. 31) wacrt op bet beschikbaar
komen van den officier van gezondheid , dia met de directie

derinrigtbig zal worden befast. Het hanoodigda voor deze
inrigting is reeds on Java aangevoerd.
In de verdeeling der vaccinedistricten in Pekalongan
en Tagal werden eenige wijzigingen g e b r a g t , <lie bij de
gehouden inspectie noodzakelijk waren bevonden (Indiscii
Staatsblad 1878 n°. 239 en 242). Voor Socrabaija ging
zoodanige wijziging gepaard met de aanstelling van een
vaccinateur meer ten behoeve van de in zielental sterk
toegenomen afdeeling Modjokerto (Indisch Staatsblad 1879
n°. 71). Het aantal vaccinateurs In de buitenbezittingen
is of wordt vermeerderd met 3 ter Sumatra's W e s t k u s t ,
ten behoeve van de onder bestuur genomen lan lacbappen
aldaar (verg. blz. 82 noot 3 hiervóór), en met 1 In elk
der reaidentien Westerafdeeling van Borneo, Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo en Menado, respectievelijk ten
behoeve der afdeelingen Pontianak , Amoenthai en Amoerang. In laatstgenoemde nfdeeling zullen dan 2 vaccinateurs geplaatst zijn , zoodat zij beurtelings ieder tweemaal
per jaar de rijkjes op de noordkust van Celebes kunnen
bezoeken. Vroeger (vóór 1876) was hiertoe uitsluitend een
vaccinateur in dienst, maar die betrekking is in den laatsten tijd niet meer vervuld, omdat uit de bedoelde rijkjes ,
ofschoon er aanvankelijk de proefnemingen met de vaccine
vrij wel slaagden , geen aanzoeken meer ge.laan werden
om ingeënt te worden. In Benkoelen werd, zoo reeds op
blz. 120 is gezegd, in verband met he't uitbreiden der pokziekte , het vaccinateurspersoneel tijdelijk versterkt.
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tang) en in Celebes en onderhoorigheden te lijden. Het
miltvuur vertoonde zich onder het rundvee: op Java in

de residentien Batavia, Preanger regentschappen, Cherlbon, Tagal, Bamarang, Bembang, Boerabaija, sfadioen
o Kellri, en In da buitenbezittingen in Atjeh , Bumatra's
Westkust, Benkoelen, de Lam pongsche districten, Palam*
bang, de Westerafdeeling van Borneo, da Zulder-en Oosterardeeling van Borneo en In Celebes en onderhoorigheden.
Op sommige plaataan had deze Kiekte een teer boosaardig
karakter en eischte zij zware ollers , maar overal is bet

toch gelukt haar door zorgvuldige maatregelen te doen

ophouden. Ook aan catarrhale koortsen en andere ziekten
stierven vele beesten. Door de runderpest werd in 1H78
echter alleen de Westerafdeeling van Borneo bezocht. Die.
tot dusver in Indie nog niet voorgekomen ziekte werd in
de maand Mei te Pontianak en Bintang waargenomen
onder het vee dat door den leverancier van vleesch voor
het garnizoen was aangevoerd uit Singapore. Door onverwrjlde en zorgvuldige toepassing der maatregelen, voorgeschreven bij Indisch Staatsblad 1809 n°. 122, gelukte
het intusschen de ziekte uit te roeyen, ten koste van ongeroer 40 pet. van het op die plaatsen — trouwens in
gering aantal — aanwezige vee.
In het begin van 1879 werd echter het eiland Java in
veel ergere mate door de veetyphus aangetast ') Hoe de
plaag daar is ontstaan , weet men tot dusver nog niet.
Zij werd het eerst geconstateerd op het particuliere land
Simplicitas in de afdeeling Meester-Cornelis, van waar
zij zich weldra over een groot deel der residentie Batavia
en ook over de hoofdplaats uitbreidde ! ). Met inspanning
van alle krachten werd getracht de verwoestende ziekte
te stuiten , en in April scheen men haar in de residentie
Batavia meester te zijn gewordeu , nadat een 3000tal beesten
De plaatsing van een van landswege bezoldigden vac- waren afgemaakt. Maar in Mei jl. heeft zij zicli op vercinateur in het landschap Badueng op Bali (zie laatstelijk schillende plaatsen in dat gewest weder vertoond, en omhet verslag van 1877 blz. 138) beantwoordde genoegzaam streeks de helft van Junij nam zij in de afdeelingen Buiaan de verwachting, zoodat die proefmaatregel ook voor tenzorg, Meester-Cornelis en Tangerang in hevigheid toe.
de jaren 1879 en 1880 is bestendigd. Volgens de berin* Inmiddels was in het begin van April de besmetting ook
diug van den met het toezigt op de vaccine belasten officier overgeslagen naar de afdeeling Soekaboomi der residentie
van gezondheid te Lanjoewangi, die zicli in liet afge- Preanger regentschappen, en in het laatst van die maand
loopen jaar gedurende eenige dagen in Badoang had op- naar de residentie Bantam , waar achtereenvolgens de afgehouden , was de inenting in twee der afdeelingen van deelingen Lebak en Serang werden aangetast In Soekahet landschap zoo goed als algemeen ingevoerd , terwijl boemi werden in April en Mei 28(57 buffels, 1042 runer kans bestond dat ook in het overig deel van Badoeng, deren en 10 geiten afgemaakt. Gedurende de laatste tien
namelijk in het gebied van den radja van Pamatjoetan , dagen van Mei kon men zich daar vleijen van de plaag
die de zaak minder steunt dan de radja's van Den Pasar bevrijd te zijn , maar gedurende de eerste zeventien dagen
en Kassiman , de bestaande bezwaren zouden overwonnen van Junij deden zich weder onderscheidene ziektegevallen
worden. Over tegeningenomenheid van de zijde der bevoU voor. Daarbij is het echter (volgens de tot half Julij looking viel niet te klagen , wel over minder geregelde op- pende berigten) gebleven. Nopens den omvang, welkende
komst. Aan de vroeger door de radja's gedane toezegging , ziekte in Bantam verkregen heeft, werden hier te lande
dat zij den vaccinateur op hunne k( sten een adsistent nog geen gedetailleerde opgaven ontvangen.
zouden toevoegen , was nog niet voldaan. Er scheen echter
Tuaschen 16 April en 12 Julij zijn reeds achtereenvoU
uitzigt te bestaan dat wel Jra aan die belofte zou gevolg gens bij zes ordoiinaiicien credieten geopend, tut een geworden gegeven , hetgeen te meer wensehelijk is, omdat zamenlijk bedrag van f 800 000 , voor de schadeloosstelhet landschap te groot is voor den werkkring van één l i n g e n , wegens onteigening van besmette of verdachte
vaccinateur.
dieren , roekralsn enz., uit te keeren ingevolge de ordonDe ijver en de geschiktheid der vaccinateurs worden nancie van 27 December 1809 (Indisch Staatsblad n°. 1221.
over het algemeen vrij bevredigend genoemd. Van 332,
Vermits bij die ordonnancie alleen het vervoer van vee,
op 31 December 1877, was hun aantal bij liet laatst van huiden enz. iiaar en uil de ter zake van besmetting af1878 geklommen tot 340 (daaronder 23 die indertijd het gesloten kringen verboden w a s , is het noodig geacht nlsexamen voor doctor djawa hebben afgelegd). Er werden nog aan de hoofden van gewestelijk bestuur de bevoegdnamelijk in 1878 30 personen tot vaccinateur aangesteld , beid te verleenen om ook het vervoer biiüieii die kringen
terwijl er 22 ontvielen (19 die eervol ontslag kregen en geheel of gedeeltelijk te verbieden (ordonnancie van 18
3 die verwijderd werden). Aan sommige vaccinateurs werd Mei 1879 ; Indisch Staatsblad n°. 168). Van den anderen
wegen» overige pligtsbetrachting of langdurigen goeden kant is de behoefte aan eene beperking van het onvoordieu.. (té bronzen medaille van verdiensten geschonken ; waardelijk verbod tegen invoer van vee in afgesloten krinsoortgelijke onderscheiding viel te beurt aan 1 regent en gen gevoeld , toen , na de afsluiting der geheele residentie
3 mindere hoofden , die zich ten opzigte der vaccine in Batavia, gebrek aan slagtvee ter hoofdplaats dreigde te
het gouvernement Celebes en onderhoorigheden verdienstelijk ontstaan. Bij ordonnancie van 2 Junij 1879 (Indisch Staatshadden gemaakt. D J regent verkreeg de zilveren medaille.
§ 2.

Veeartsenijdienst.

In het afgeloopen jaar werd de veestapel in N'ederlandsch
India op vele plaatesn door besmettelijke ziekten zwaar
geteisterd. Onder de paar lan kwam veel kwade droea voor ,
in 't bijzonder in de reaidentien Batavia, Krawang en
Tagal. Van de varkensziekte had men vooral in Atjeh (te
Sanialangan), in de Westerafdeeling van Borneo (te Sin-

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.

1879-1880.

') De hier volgende mededcclingen gronden zicli, zooals men
aanstonds zien zal, op recenter bcrigten dan waarvan kon worden
gebruik gemaakt bjj de zamenstelling van hoofdstuk C! § I van dit
verslag, waar ook (zie blz. 3) met een woord van de veepest op
Java is melding gemaakt.
*) Dat men workeljjk met geen andere ziekte dan de in Nederland te over bekende veepest heelt te doea gehad , is — ook naar liet
oordeel van den directeur van 's Rjjks veeartsenijschool te Utrecht,
wicn de Indische visa et reperta zijn medegedeeld, — aan geen
twijfel onderhevig.
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l)linl n°. 1H0) is daarom bepaald dat da hoofden van gewestelijk bestuur, onder zoodanige voorzorgen aU zij nood»
zakelijk oordeelen, In bijzondere gevallen den invoer van
VÜO in afgesloten Kringen kunnen veroorloven. Hij ordon>
nancie van 30 Mei 1K79 (Indisch Staatsblad n" 176) zijn
voorts bepalingen uitgevaardigd, waardoor eenegestrenge
OOfltróle Op den invoer van vee uit het buitenland in Ne-

derlaiidaoh lndie wordt verzekerd, terwijl eindelijk bij
ordonnancie van 12 Julij 187!) (Indisch Staatsblad n°227)
speciale voorzieningen zijn genomen tegen bet overbrengen
van de te Aden en omstreken heersebende veepest naar
Nederlandsen lndie.
Dat onder de boven besebreven omstandigheden van de
gouvernements-veeartsen drukke diensten gevorderd zijn ,
beboete naauwclijks opgemerkt te worden. In 1878nani"ii
zij bovendien op verschillende plaateen , naast bun eigen

beroep , nog voor korteren of laugeren tijd den dienst waar
voor ontbrekende paardenartsun bij bet leger. In de twee Ie
helft van genoemd jaar waren er in 't geheel 5 gouver*
nements-veeartsen beschikbaar , zoo als reeds in 't vorig

verslag (bis. 127) werd sangeteekend. In het begin van
1879 keerde er 1 van buitenlandsch verlof t e r u g , zoodat
het korps toen volgens de formatie compleet was. De laatst
bedoelde werd voor de standplaats Bezoeld bestemd, maar
vooraf naar de Preanger regentschappen gezonden om er
bij de bestrijding der veeziekte hulp te bieden.
Het voornemen, waarvan in 't vorig verslag werd gew a g g e m a a k t , om aan 2 adspirant-veeartsen, die zich
voor den Indischen burgerlijken dienst zouden willen verbinden , tijdens den duur hunner opleiding eene toelage
uit 's lande kas te verzekeren, werd in 't laatst van 1878
opgegeven, zoowel omdat de formatie van het hierbedoelde
personeel reeds overschreden is (een 8ste veearts bevindt
zich hier te lande met verlof), als omdat, wanneer het
korps incompleet inogt geraken , in de behoefte vermoedelijk wel voorzien zal kunnen worden uit de hier te
lande praktiseerende veeartsen.
W a t de opleiding van inlandsche veeartsen betreft, is
niets te voegen bij hetgeen dienaangaande ten vorigen
jare werd aangeteekend.
Ten slotte zij hier nog slechts vermeld dat in lndie begonnen is met de samenstelling van handleidingen voor
de herkenning en behandeling van alle daar voorkomende
ziekten onder het vee, opdat de belanghebbenden ze dadelijk kunnen bestrijden , ook d a a r , waar geen veearts
aanwe/.ig is. Voor de rundorpest en het miltvuur waren
zulke handleidingen reeds vroeger gemaakt.

. Departement der burgerlijke openbare werken.
I.

Ol'ENHAUE WERKEN IX HET ALGEMEEN.

Met 1 Januarij 1878 werd liet in 't vorig verslag (blz.
127) b 'sproken nieuw reglement omtrent het beheer en
tbezigt over de burgerlijke openbare werken (Indisch Staats*
blad 1H77 n°. 238) in toepassing gebragt. Het daarin geh u l d i g l e beginsel dat dit beheer en toezigt regtstreeks
berust bij de hoofden van gewestelijk bestuur, welke ten
behoeve daarvan over de waterstaatsambtenaren beschikken ,
had in de meeste gewesten al dadelijk ten gevolge dat
de bureanx van de eerstaanwezende ingenieurs met die
der gewestelijke autoriteiten werden samengesmolten , betgeen niet alleen vermindering van schrijfwerk, maar voor
laatstgenoemden ook eene meer regtstreeksehe aanraking
met de aangelegenheden van het bouwdepartement te
weeg hragt.
Ten einde het technisch personeel meer uitsluitend zijne
kracht D kunne wijden aan werken van meer belangrijken aard , zijn, zoo als bekend, sedert den aanvang van
1877 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. ."1301) de waterstaatsambtenaren , althans in den r e g e l , ontheven van
bemoeijenis met een aantal landswerken van eenvoudige
constructie, welker uitvoe.ring veilig' scheen te kunnen
worden overgelaten aan de zorg der ambtenaren van het
binnenlandse!) bestuur ' j . Het maken van ontwerpen voor
i) Voor de geldelijke administratie der hierbedoelde werken traden niet 1 Januarij 1879 afzonderlijke voorschriften in werking. Deze
voorschriften, vastgesteld door den directeur der openbare werken,
bepalen zich tot het hoogst noodige.
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dergelijke; werken is evenwel aan het technisch personeel
opge Iragen , maar deze taak wordt reeds gaandeweg beperkter door de vaststelling van normaal-projecten , hoedanige er reeds voor verschillende werken van dezen aard
gevolgd worden , en laatstelijk (in Mei 1878) b. v. ook
zijn aangenomen voor post- of verspaimingsloodsen en
daarbij belmoren Ie stalling (Hijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3290). Voor passarloodsen achtte het Indisch Bestuur de vaststelling van een normaal-project onnoodig,
in verband met liet in 1873 aangenomen beginsel (verg.
het verslag van 1874 blz. 227) dat het bestuur zich voortaan
slechts bepalen moest tot het gewoon onderhoud en tot
kleine herstellingen van reeds In-staande passarloodsen ,
en dus geen nieuwe meer had op te rigten. Ken proef'ontwerp voor den bouw van controleurs-woningen, aangeboden door den resident der I'reanjrer regentschappen
(vorig verslag blz. 128), zal in uitvoering worden genomen in Pasoeroean en Soerabaijn.
Het maakt een punt van overweging uit of ook niet
voor sommige bouwwerken welker uitvoering tot de taak
van het bouwdepartement is blijven behooren , o. a. voor
woningen van adsistent-residenten, normale projecten vastgesteld kunnen worden. Toen onlangs gevraagd werd of
die woningen van tijdelijken of permanenten aard moesten
zijn , gaf de Indische Regering te kennen (Maart jl.) dat
ze steeds van steen moeten worden opgetrokken , tenzij
plaatselijke omstandigheden den bouw eener houten wouing aanbevelen.
Vermits voor de buitenbezittingen geen inspecteurs der
openbare werken zijn aangewezen , en het nogtans wenschelijk voorkwam (lat op enkele afgelegen plaatsen , waar
het technisch beheer door waterstaatsambtenaren van ondergeschikten rang wordt gevoerd, de werken nu eu dan
door meer ervaren technici werden opgenomen , is in December jl. eene dergelijke inspectie in de gewesten Timor
en Ternate opgedragen aan de eerstaanwezende ingenieurs
te Makasser en Menado.
Technisch personeel. Terwijl in bet afgeloopeu jaar 7
ingenieurs voor goed of (wegens vertrek met verlof) tijdelijk
den dienst verlieten , werd bet korps met 13 personen aangevuld , doordien ö ingenieurs van verlof terugkeerden en
8 adspirant-ingenieurs geplaatst werden , die hier te lande
in 1878 of vroeger voor die bestemming waren aangewezen *). Dientengevolge was het ingenieurs-personeel,
dat volgens de formatie van 1874 uit 75 personen moet
bestaan , op weinige plaatsen na voltallig.
Het korps architecten en opzigters kon in 1878, zonder
uitzending van personeel uit Nederland, op de vastgestelde sterkte (20 architecten en 146 opzigters) worden
gehouden , door aanstelling van opzigters die in lndie aan
het gevorderd examen hadden voldaan 3 ). Echter deed zich
ook nu weder het bezwaar gevoelen dat de in lndie verkregen opzigters de noodige praktische vorming voor groote
werken missen.
Tot dusver hadden de uit Nederland gezonden opzigters
3de klasse, wilden zij voor bevordering in aanmerking
komen , zich in lndie nog te onderwerpen aan een examen
in het Maleiscb en in enkele onderdeelen van hun vak ,
die bepaaldelijk betrekking hebben op Indische toestanden. Die verpligting is echter opgeheven (Koninklijk besluitdd. G December 1878 n°. 1 8 ; Indisch Staatsblad 1879
n°. 102), niet alleen uit overweging dat de gevorderde

") Hiervan hadden 2 in 1870, 5 in 1877 en 1 in 1878 het diploma
verkregen. Van de C andere candidaten voor den Indischen dienst,
die in 1878 hunne studiën volbragten, kwamen er 3 in Januarij jl.
in lndie aan en zullen de 3 andere, die inmiddels hier te lande h(j
eenige voorname waterstaatswerkeu geplaatst zjjn geweest, eerst in
het MaM van 1879 vertrekken. Van de 20 candidaten voor den dienst
bij den waterstaat in lndie, die sedert 1875 achtereenvolgens in het
genot eener toelage zijn gesteld geworden ter bestrijding van de
kosten hunner opleiding, zullen er dan in 't geheel 14 z(jn uitgezonden; 1 heelt van den Indischen dienst afgezien en de genoten
gelden terugbetaald; 4 zijn onlangs beschikbaar gekomen, doch
zullen vóór hunne uitzending naar lndie nog eenigen tjjd hier te
lande praktisch werkzaam gesteld worden; 1 eindelijk zal eerst in
1880 het diploma kunnen verkrijgen.
s
) Onder hen was ook eca inlander. Deze is in de residentie
Bagelen werkzaam gesteld.
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kennis noodwendig door de praktijk verkregen moet worden ') , nmur ook met het oog op de oinstundiglieid , dat
liet voorgeschreven examen aanleiding gaf tot eene onbillijke achterstelling van die ambtenaren, welke minder
goed dan anderen in de gelegenheid waren om zich tot
het afleggen daarvan naur een der drie hoofdplaatsen van
Java op reis te begeven.
Eene andere oorzaak van ongelijkmatigheid in de bejegening der opzigters , dit naar bevordering tot eene hoogere
klasse wenschen te dingen , is weggenomen door de liepaling dat aan degenen, die voor de eerste maal het
examen afleggen o m , in plaats van de 3de, de 2de nota
van bekwaamheid te verkrijgen, de kosten hunner reis
naar de plaats van het examen ! ) vergoed worden (Indisch
Staatsblad 1879 n°. 103). Vroeger werden de reiskosten
alleen vergoel aan degenen die in hun examen geslaagd
waren , en dit was oorzaak dat die opzigters, welke ver
van de drie hoofdplaatsen van Java woonden, méér bij
een examen te wagen hadden dan de op of nabij die hoofdplaatsen wonenden. De nieuwe bepaling kan het afleggen
van examen zonder voldoende voorbereiding niet aanmoedigen, daar slechts éénmaal vergoeding van reiskosten
wordt toegekend.
Even als in 1877 bleven in het afgeloopen jaar zoowel
de bij de departementen van binnenlandsch bestuur en
van marine gedetacheerde waterstaatsambtenaren (4 hoofden mindere ingenieurs en 12 architecten en opzigters),
als de ingenieur, dienstdoende als inspecteur der spoorwegdiensten *), boven- de formatie van het personeel der
openbare werken gevoerd. Voor speciale werken waren
la Februarij jl. afgezonderd 13 ingenieurs 4) (waarvan 1
met den titulairen rang van hoofd-ingenieur) en 13 op/.igters 5 ). Als inspecteurs fungeerden 3 hoofd-ingenieurs, on
bij de directie waren werkzaam gesteld: 1 hoofd-ingenieur,
4 ingenieurs, 1 architect (tijdelijk) en 1 opzigter. Het
overig technisch personeel der openbare werken was in
de verschillende gewesten met de gewone werkzaamheden
belast. Bij het eind van Februarij jl. was laatstbedoeld
personeel aldus gestationeerd:

Hoofden
verdere
ingemeurs.

GEWESTEN.

Preanger regentschappen

. .

Transporteeren

Architecten
en
opzigters.
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Hoofden
verdere
ingenieurs.

GEWESTEN.

4

5

3
»

12

15

3

3

4

7

11

8

26

34

0 Van de uitgezonden adspirant-ingenieurs werd zoodanig examen
dan ook nimmer gevorderd.
i
) Dit wordt uitsluitend afgenomen te Batavia, Samarang of
Soerabaija.
») Sedert het toezigt over de particuliere spoorwegen is gebragt
tot den werkkring van het personeel voor den dienst der staat»spoorwegen (Juljj 1879; zie afd. III § 1 van dit hoofdstuk;) is
deze ingenieur voorloopig op wachtgeld gesteld.
«) Hetzelfde getal als in 1877 (verg. vorig verslag blz. 128). Wel
kwamen 3 ingenieurs beschikbaar van de opnemingen voor de irrigatie
in Samarang en Benkoelen , maar daarentegen werd er 1 afgezon
derd voor soortgelijke opnemingen in Rcmbang en 2 voor de Bataviasche havenwerken , b(j welke nu het aantal ingenieurs in 't geheel
op 7 is gebragt.
') 4 meer dan in 1877 , z(jnde nu het aantal opzigters by de
muviaschc havenwerken gebragt van 1 op 2 en bij de opnemingen
rnmie i l r r l f : a t i e i n Samarang van 2 op 3 , terwijl er 2 zijn alge™ ' v o o r gelijksoortige opnemingen in Reiubaiig. Onder het
ibrfers dl ^ t a I 1 v8 7a 7n v1o3 o ri s o o k begrepen ( e v e n -"1'3 ondeT d e n °I»deriii'ii»
5pzig cr d i e t e r bepaalde werkzaamheden waren afgezonteinPfit
vn„°
beschikking was gesteld van het depar1
1
a n o o r l o? v
R oor den bouwvan eene missigit in Groot-Atjeh.

26

34

5

9

14

2

5

7

2

4

8

4

9

13

3

Tagal

1

4

2

5

7

3

13

1Ü

3

2

5

3

3

6

3

5

8

1

1

1

5

6

2

4

6

1

2

3

1

1

1

1

2

2

2

6

8

2
>

7

9

l

1

4

8

12

I

. . . .
1

1

1

Lampongsche districten . . .

i

1

1

4

5

Sumatra's Oostkust

1
»

1

1

B

1

1

2

3

Totaal.

1

Totaal.

8

Per transport

Sumatra's Westkust

Architecten
en
opzigters.

. . . .

1
Billiton

•

1

1

Westerafdeeling van Borneo .

>

1

1

>

4

4

1

4

5

1

3

4

»

2

2

>

1

1

9

1

1

Zuider- en Oosterafdeeling van

Timor
Totaal

. . .

52

149

201 :

Naar aanleiding van hetgeen nopens de mogelijkheid
eener vermindering van het personeel voor de burgerlijke
openbare werken werd opgemerkt bij de behandeling der
Indische begrooting van 1879 in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, is *en vorigen jare dat vraagstuk bij de
Indische Regering aanhangig gemaakt. De gedachten\visseling daarover is nog niet tot een resultaat gebragt.
Landmeten.

Gedurende 1878 werd door 7 personen het
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examen van landmeter volgens het bij Indisch .Staatsblad
1866 n°. 46 vastgesteld programma met goed gevolg
afgelegd. Op blz. 98 hiervoor is reeds medegedeeld dat de
werkzaam beden der beëedigde (gouvernement* ) landmeters ,
— als hoedanig op onderscheidene plaateen daartoe bevoegde
umbteimren van den waterstaat fungeeren , — voor zooveel
Java eu Madura betreft, geleidelijk zullen overgaan tot
den werkkring van het kadaster.
Uitgevoerde werken. Van de 462 werken (vernieuwingen
en nieuwe werken), voorkomende op het werkplan van 1878,
zijn gedurende dat jaar 159 onuitgevoerd gebleven , terwijl
daarentegen 527 bouwwerken , waarop hij dat plan niet
was gerekend, in uitvoering waren. Onder deze laatsten
waren er 181 die volgens het werkplan van 1877 in dat
jaar hadden moeten zijn voltooid, en 118 die door de
hoofden van gewestelijk bestuur op eigen gezag, onder nadere goedkeuring der Indische Regering, werden ten
uitvoer gelegd (art. 2 der regelen voor het administratief
helieer, opgenomen in Indisch Staatsblad 1875 n°. 25).
Van de som van f 7 233 406, uitgetrokken hij de onderafdeelingen 74 en 75 van de begrooting voor 1878, is,
volgens de maandrapporten, uitgegeven f 5 653 655.
Daaronder is begrepen een bedrag van f 1 573 £54 voor
het gewoon onderhoud en eene som van f 384 260 voor
werken die men had gerekend in 1877 te kunnen voltooijen en waardoor dus in het werkplan van 1878 geen fnndsen waren uitgetrokken. Door de hoofden van gewestelijk
bestuur werd eene som van f 113 959 voor urgente werken beschikbaar gesteld , waarvan f 99 139 voor zoodanige
die aan de bevolking in door misgewas geteisterde streken
de gelegenheid moesten geven om geld te verdienen voor
den aankoop van voedingsmiddelen.
Voor de uitvoering der Bataviasche havenwerken , voor
de werken tot beveiliging van Batavia en Samarang tegen
overstrooming en voor den Louw van een kraiikziimigeiigesticht te Buitenzorg werden uitgegeven f 3 197 727 of
f21273 minder dan de bij de onderaf leelingen 76 tot en
inet 79 der begrooting daarvoor uitgetrokken som van
f 3 219 000.
Wijze van uitvoering der wrken. Uitvoering der werken
in eigen beheer was ook in 1878 weder regel. Van de 107
aanliestedingen , die gehouden werden, gelukten er slechts
46 '). In enkele gewesten werd in meerdere mate dan
vroeger de uitvoering van werken aanvaard door Europesche
aannemers, die voor huunetaak lierekend waren , hetgeen
doorgaans niet kan gezegd worden van de Chinesche
aannemers. Deze misten niet zelden de vereischte kennis
van bouwkunde en schreven soms zelfs in zonder met de
voorwaarden der uitbesteding goed bekend te zijn. In
zoodanige gevallen is de waterstaat de eigenlijke uitvoerder van het werk, terwijl de aannemer optreedt als
leverancier van materialen, koelies en handwerkslieden.
Waar gelegenheid bestond tot onderhandscbe aanbesteding van gedeelten van werken, werd daarvan zooveel
mogelijk partij getrokken. Dwangarbeiders waren ook in
het afgeloopen jaar voor de uitvoering van oj>enbare werken nagenoeg niet beschikbaar, daar ze steeds in grooten
getale benoodigd bleven in Atjeh.
Toestand der werken; gebezigde materialen; beschadigingen.
Hoezeer van lieverlede een aantal landsgebouwen ," bruggen
en duikers, die in vroegere jaren gebrekkig geconstrueerd
of uit weinig deugdzame materialen zamengesteld waren ,
door betere en duurzamer werken vervangen zijn , blijft
op dit gebied toch nog veel te doen.
De aanschaffing van materialen ondervond over het algemeen geen moeijelijkheden. In het binnenland en opafgelegen plaatsen was men echter dikwijls in de iioodzakelijkheid om in de behoefte aan pannen, metselsteenen en
kalk te voorzien door de oprigting van eigen bakkerijen en
branderijen. Waar dit niet kon phiats hebben, werden de
materialen van de hoofdplaatsen aangevoerd, waardoor de
kosten daarvan dikwijls tot het dubbele stegen. De houtmarkt voorzag voldoende in de behoefte aan djatihout op
de aan het strand gelegen hoofdplaatsen ; in de biunenlanden moest men, even als in vroegere jaren, veelal zoo') Hieronder de bouw van eene missigit in Groot-Atjeh, door
ten luiteauut t'tijnws aldanr aangenomen voor ruim t' 200 000.

genaamd wildhout gebruiken , wegens de bezwaren aan het
transport van het djatihout verbonden. Door particulieren
werd ook teakhout van Siam aangeboden, maar dit werd
niet gebezigd , om lat de prijs niet veel min Ier bedroeg
dan die van het betere djatihout van Java. Tot bedekking
van daken worden proeven genomen met het uit Amerika afkomstige, naar gezegd wordt onbrandbare, asbestos
materiaal.
Aan beschadigingen van bijzonder belang waren de landswerken in het afgeloopen jaar niet blootgesteld.
Werkvolk en wsrkloonrii. Op de meeste plaatsen waren
arbeiders in voldoend getal en tegjn billijke loonen te
verkrijgen. Waar dit niet het geval was, lag de oorzaak
in de uitvoering van groote werken in de onmiddellijke
nabijheid. Zoo veroorzaakte de aangevangen spoorwegbouw
in H'iitenzTg en de Prean^er regentschappen, vooral in
het begin , eenige moeijelijkheid in het verkrijgen van
koelies tegen de gewone dagloonen. Langzamerhand , en
naarmate de aanleg de meer geïsoleerde plaatsen bereikte,
keerde de normale toestand echter terug.
Omtrent de waarde van den door heerendienstpligtigen
gepraesteerden arbei 1 kan naar vorige verslagen worden
verwezen.
Handwerkslieden waren , als altijd , in voldoend aantal
te vinden waar op eene aanhoudende behoefte aan werk
kon worden gereken l; in de binnenlanden ontbraken zij
veelal, of moest men zich vergenoegen met personen die
slechts voor grof werk te gebruiken waren.
II.

BlJZONDEKHEDEN OMTUKNT SOMMIGE WERKEN.

Wegen. Ofschoon , zoo als in het vorig verslag (bis, 130)
werd vermeld, gedurende 1877 en 1878 door de Indische
Regering gelden werden toegestaan voor de verbetering
van den grooten postweg tusschen Samarang en Demak ,
laat de toestand daar nog veel te wenschen over, en bij
de bestaande onzekerheid , of de eigenaren van de particuliere landen , langs welke die weg loopt, tot het onderhoud daarvan genoopt kunnen worden , is tot nog toe
geen afdoende voorziening te nemen geweest. De weg van
Buitenzorg naar Bantam is voor een gedeelte — namelijk
van Leuwiliang tot de Bantainsche grens — zeer geaccidenteerd en vervallen, zoodat eene verlegging van dat
stuk noodzakelijk is gejordeeld. Ten behoeve daarvan
werden in het afgeloopen jaar opnemingen verrigt. In Krawang, Tagal en Probolinggo werden eenige niet on belangrijke verbeteringen aan wegen in heerenoienst uitgevoerd.
In het gouvernement van Sumatra's Westkust meenen
de plaatselijke ambtenaren van het binnenlandrch bestuur
eene sedert jaren gezochte gelegenheid gevonden te hebben
tot het aanleggen van een voor het vervoer per as geschikten weg tusschen Fort de Koek en Matoea. De bruikbaarheid van • het door hen aangegeven tracé wordt Joor
een waterstaatsambtenaar nagegaan. Blijkt het goed gekozen te zijn , dan zal men in den verbindingsweg tusschen Padang en Siboga over Fort de Koek , ter lengte van
313 palen, eene aanzienlijke verbetering kunnen brengen.
Over den aanleg van een verbindingsweg tuschen Palembang en Djambi is reeds op blz. 115 gehandeld.
Bruggen en duikers. In het afgeloopen jaar werden 238
bruggen en duikers vernieuwd, terwijl ruim een 200tal
herstellingen van meer of minder belang ondergingen,
en met de vernieuwing van ruim een lOOtal begonnen werd.
Toch blijft, zoo als hooger gezegd werd, op dit gebied
nog veel te doen. Alleen in den grooten postweg liggen
nog meer dan 150 bruggen van tijdelijke constructie, die
door permanente werken vervangen moeten worden , terwijl daarin op 23 plaatsen de gemeenschap door overvaarten wordt onderhouden. Verreweg de meeste bruggen
en duikers in da 'nnnenwegen zijn van inlandsen maaksel,
d. i. uit ligte materialen zamengesteld , en kunnen slechts
door gedurige reparatie voor verval worden bewaard.
Werken in het belang van den landbouw. De hier volgende aantepkeningen sluiten zich aan bij die van het
vorig verslag (blz. 130-131), voor zoover ze geen pas ter
hand genomen werken betretfen.
De opnemingen voor de verlenging der waterleiding uit
de Tjisftid in de districten Tjiroeas eu Oender-andir (resi-
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dentie Bantam) hebben doen zien dut dit werk niet zooveel nut zou opleveren nis duarvun werd verwacht, weshalve tot de uitvoering niet zal worden overgegaan.
Ter hoofdplaats Buitenzorg werd in de leiding Tjiballok
een plaatijzeren aquaduct gelegd om baar water over
den westerslokkan te brengen ; dit werk voldeed uitstekend.
Met de werkzaamheden voor liet vergrooten en verbeteren van de Menenteng-leiding in de afdeeling Cheribon
werd in Junij 1878 een aanvang g e m a a k t , onder de leiding van een speciaal daartoe aangewezen ingenieur. In
den loop van dat jaar is voor ongeveer f 57 000 daaraan
verwerkt, met gebruikmaking van 23622dagdiensten van
heerendienstpligtigen.
In de residentie Tagal werd voortgegaan met het verzamelen der noodige gegevens en het opmaken der ontwerpen voor de verbetering der irrigatie in de afdeeling
Brebes, door opstuwing van de Pamali-rivier.
De ontwerpen voor de verbetering van de irrigatie en
den waterafvoer in de afdeeling Demak (residentie Samarang) zijn gereed; de kosten der uitvoering daarvan (in
bijna geheel vrijen arbeid) bedragen volgens eene globale
raming ongeveer f 10 millioen , ii! mindering waarvan echter moet worden gebragt eene som van f 839 000, die
reeds is toegestaan voor de in uitvoering zijnde werken.
Van deze laatstbedoelde werken is thans ook de verbreeding van de Djadjar, zoomede de brug over het verlegd
gedeelte dier rivier, voltooid, maar de bouw van eene
schutsluis in het praauwenvaart-kanaal ter hoofdplaats Demak heeft vertraging ondervonden, doordien eene wijziging
in de fundeering noodig bleek te zijn; vermoedelijk zal
echter ook dat werk in 1879 gereed komen. Voor het
dagelijksch beheer en toezigt over de in het begin van 1878
voltooide werken (zie vorig verslag blz. 130) zijn twee
mantri's in dienst gesteld en de noodige reglementen en
instructies uitgevaardigd (Indisch Staatsblad 1879 n°. 73).
De opneming in het belong der irrigatie in de afdeeling
Grobogan (mede in Samaraug) werd voortgezet. Ter bestrijding van de daaraan verbonden uitgaven werd in November 1878 eene som van f 21 000 beschikbaar gesteld.
Ook in de afdeeling Kendal der genoemde residentie
wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid eener
verbetering der bevloeijingswerken in de districten Troeko
en Perboean, door afleiding vau water uit de Bodri-rivier.
Voor 1879 werd eene som van f c l 8 0 tot dat doel beschikbaar gesteld.
In de residentie Rembang werden eenige kleine werken
in het belang der irrigatie tot stand g e b r a g t , en in het
laatst van 1878 is aan een ingenieur en een opzigter opgedragen om opnemingen te doen voor het ontwerpen van
grootere irrigatie-werken , waaraan men in dit gewest
dringende behoefte heeft.
In de residentie Soerabaija werden zware reparatien aangeb r a g t aan den beweegbaren stuwdam in de Brangkal-rivier.
In Pasoeroean haddeR verschillende opnemingen in het
belang der irrigatie plaats en werd eene leiding (Gndoeng
genoemd) aangelegd , waardoor eene aanzienlijke hoeveeb
heid water, die vroeger geheel onbenut bleef, voor den
landbouw beschikbaar kwam.
Bij een ongekend hoogen waterstand , die bijna onafgebroken eene maand aanhield, verkeerde de stuwdam in de
Sampean-rivier te Sitoebondo (residentie Bezoeki) in het
afgeloopen jaar in ernstig gevaar. Hij hield evenwel stand,
maar werd zoodanig beschadigd , dat eene som van f 52 113
moest worden toegestaan om hem tegen den volgenden
westmoesson weer in behoorlijken staat te brengen. Ten
einde voor het vervolg tegen dergelijke beschadigingen
gevrijwaard te zijn, wil men een kanaal maken ter arleiding van het hooge water, zoodat dit niet meer over den
dam zal storten en deze alleen als stuwdam dienst zal doen,
ten gevolge waarvan ook afgezien zal kunnen worden van
de kostbare werken beneden het stortebed, op blz. 131
van het vorig verslag besproken. De verrigte opnemingen
voor den aanleg van zulk een afi idingskanaal beloofden
aanvankelijk gunstige uitkomsten. ook wat de fmancieele
kwestie betreft.
In de vier laatste verslagen is melding gemaakt van
plannen tot den aanleg van eene waterleiding uit de
Seraijoe-rivier in Banjoema?. Aangezien die plannen in 1880
tot uitvoering zullen komen, dient er thans eenigszins
omstandig melding van te worden gemaakt.
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In de districten .Singomerto en Poerworedjo ligt tusschen
de Seraijoe-rivier en het Zuidergebergte eene strook l a n d ,
dl« op IMT gebrekkige wijze geïrrigeerd wordt uit bergstroompjes, welke óf verwoestende bandjirs, óf nagenoeg
droog zijn. Van het oosten naar het westen gaande, heeft
men eerst eene waterleiding in het district Singomerto,
beoosten en bezuiden de afdeelingshoofdplaats Bandjarnegara , welke indertijd door de bevolking in heerendienst,
zonder technisch toezigt, is g e m a a k t , en bestaat uit eene
verbinding van de riviertjes Njangkoh , Salak en Palet.
Uit die leiding worden 040 houws bewesten de genoemde,
hoofdplaats, tusschen do Seraijoe en den grooten postweg,
op de vermelde gebrekkige wijze geïrrigeerd, zoodat zij jaarlijks gemiddeld niet meer dan 15 pikols padi per bouw opbrengen. De leiding was ook bestemd om water te verstrekken
voor de irrigatie van 1860 houws tegalgronden bezuiden
den postweg, maar de daarvoor gemaakte aftapping is
wegens het gebrek aan water afgesloten moeten worden.
Bewesten de bedoelde 040 bouws wordt eene uitgestrektheid van 571 bouws tusschen de Seraijoe en den postweg
niet minder gebrekkig geïrrigeerd uit de kali Blimbiiig.
Jaarlijks mislukt een 80tal bouws van die velden en de
overige 491 produceeren gemiddeld niet meer dan 15 pikols
padi. Nog meer westelijk komt men (in bet district Poerworedjo) aan eene zeer uitgestrekte leiding , (17 570 meters
l a n g ) , die haar water ontvangt uit het riviertje Parakkan
en bestemd is om 3352 bouws te irrigeeren. Hier laat de
toestand het meest te weiischen over. Door ongeregelden
toevoer van water mislukt jaarlijks een belangrijk deel
rler aanplantingen en de overige brengen zeer weinig op.
Verbetering was alleen mogelijk wanneer aan de bestaande
leidingen en aan de kali Blimbing een grootere en meer
geregelde toevoer van water verzekerd kon worden. I)aartoe werd in 1874 bet navolgende plan ontworpen. Bij de
dessa Singomerto , op drie palen boven Bandjarnegara aan
de Seraijoe gelegen , zou uit die magtige rivier eene leiding (ter lengte van 3777 meters) worden gegraven naar
de bestaande leiding Njangkoh-Salak-Palet (3643 nieters).
Bij de hoofdplaats Bandjarnegara zouden twee aftappingen
komen ; de eene voor de irrigatie der bezuiden den
postweg gelegen 1860 bouws, de andere voor de irrigatie
der noordelijker gelegen 640 bouws. De leiding zou verder
door eer.e bestaande bedding (1387 nieters lang) naar de
kali Blimbing worden gevoerd , zoodat ook deze (ter lengte
van 4790 meters) eene voldoende capaciteit erlangde voor
de besproeijing der noordelijk van haar gelegen 571 bouws,
boven bedoeld. Van de kali Blimbing zou weder eene
nieuwe leiding (ter lengte van 5920 meters) moeten gegniven worden naar de bestaande leiding uit de Parakkan.
Tusschen het aftappingspunt voor die bestaande lei ling
aan de Parakkan en de plaats waar de nieuwe leiding
met haar zou zamenvallen (7720 meters), zou de bestaande
leiding geregulariseerd worden. Aan het gedeelte der bestaande leiding bewesten bet vereenigingspunt (9850 meters) zou voorshands niets worden gedaan , maar de meerdere capaciteit, die haar gegeven zou worden door den
toevoer van water uit de Seraijoe en Blimbing en door de
betere iegeling van den toevoer uit de Parakkan, zou
baar in staat stellen hare functien — de irrigatie der bovenbedoelde 3352 bouws — beter te vervullen , terwijl bovendien 520 bouws zouden kunnen worden geïrrigeerd uit de
nieuwe leiding tusschen de Blimbing en de Parakkan-leiding.
Dit plan is sedert 1874 in onderzoek geweest. Van de
v r a a g p u n t e n , die zich voordeden, zijn de voornaamste in
vorige verslagen aangestipt en het kan geen nut hebben
die hier te herhalen. Genoeg zij het te vermelden dat alle
nadere onderzoekingen de groote wenschelijkiieid der uitvoering van het plan nader hebben aangetoond , zoodat
daartoe thans besloten is. De kosten van uitvoering (in
vrijen arbeid, omdat de bevolking der betrokken streek
door sleclue oogsten en ziekten te zeer geteisterd is en
ook voor de werken tot distributie van het water tS veel
te doen zal hebben dan dat men het werk in heerendienst
zou kunnen uitvoeren,) zijn op f 595 728 geraamd; maar
die uitgaaf zal ruimschoots vergoed worden door de toeneming der landrente in de thans zoo onvruchtbare streek.
Voor de voltooijing der belangrijke waterleiding, welke in
Bagelen in uitvoering is — de dikwijls besproken Mongkong leiding, die het water uit de Begaloe (boven-rivier
van de Seraijoe) over eene verlaging van het Besser-ge-
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bergto naar de Gehang-vallei in de afdeeling Ledok voeren
moet — heeft de Indische ltegering meer fondsen moeten
toestaan dan aanvankelijk noodig waren gekeurd. In de
helft van Augustus 1878 , toen men met de toegestane
fondsen niet verder kon , was de stand van het werk als
volgt. Van de 1ste sectie, lang 5916 meters, was liet
graafwerk , op 2500 meters geul na , voltooid , terwijl ook
de daarin voorkomende en voor een deel zeer belangrijke
kunstwerken bijna geheel gereed waren. Van de 2de
sectie, l a n g 8827 meters, was het graafwerk tot effening
van het terrein voor de helft gereed ; aan de geul was nog
niet begonnen, doch het voornaamste kunstwerk, het
b r u g k a n a a l over de kali Poetih , nagenoeg voltooid. Van
de 3do sectie, lang 8134 meters, was alleen het kanaalvlak over 448 meters lengte gedeeltelijk geraseerd. Niettegenstaando door het afsnijden van enkele bogten getracht
was zooveel mogelijk op het grondverzet te besparen , bedroeg dit voor het voltooide gedeelte van het werk
1 9 0 0 000 M*. en waren daarvoor noodig geweest 1056 000
dagdiensten van heerendienstpligtigen , terwijl in de begrooting slechts was gerekend op 1188 525 M*. grondverzet en 476 000 dagdiensten voor dat gedeelte. Hoofdzakelijk moet dit belangrijk verschil hieraan worden toegeschreven , dat men zich, met het oog op de herhaaldelijk
voorgekomen aardschuivingen, verpligt heeft gezien om
bij de uitgraving veel flaauwere hellingen aan te nemen
dan ontworpen waren. Ook liet de aard van den bodem
het spoelen van grond slechts bij uitzondering toe , terwijl
daarentegen dikwerf groote steenklompen gesprengd moesten worden. Kon ten gevolge van dit een en ander de
oorspronkelijke begrooting niet voldoende zijn , zij moest
ook te kort schieten omdat daarbij op enkele onmisbare
onderdeelen van het werk niet gerekend w a s , en omdat
men bij de uitvoering ver ier was gegaan dan in de bedoeling van het ontwerp l a g . door reeds dadelijk de aftappings-openingen te maken , ten einde met de irrigatie te
kunnen beginnen naarmate de geul vorderde. Volgens
de begrooting zou het werk (in heerendienst met tegemoetkoming uitgevoerd) f 245 19!) hebben moeten kosten.
Thans bleek daarvoor echter een bedrag van f 440 000
noodig te zijn. Voorloopig is nu door de Indische Regering
boven het eerstgenoemd bedrag eene som van f 43 339
beschikbaar gesteld om de 1ste en een gedeelte van de
2de sectie (tot de dessa Gerdoe) met de daarin voorkomende
kunstwerken en de bedoelde nftappings-opeuingen, waardoor
544 bouws geïrrigeerd zullen kunnen worden , te voltooijen.
In het afgeloopen jaar is ook gewerkt aan de verbetering
van eenigö bestaande' waterleidingen in Bagelen , ten einde
deze meer volkomen aan haar doel te.doen beantwoorden.
In Bantam . de Preanger regentschappen , Probolinggo
en Kediri hadden opnemingen in het belang der irrigatie
plaats; elders was daarvoor geen personeel beschikbaar.
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wenschte te hebben om den dam door te steken, die gedurende de uitvoering van het werk in de Boeloe-rivier
gelegd was en aanleiding gaf dat de omliggende kampongs bij eiken bandjir veel last van water hadden. Hierdoor had men echter nog slechts het middel verkregen
om het bandjirwater spoedig te loozen ; de overstrooming
der kampongs kon alleen voorkomen worden wanneer ook
de nieuwe overlaat in gebruik werd gesteld, zonder te
wachten op de voltooijing der kunstwerken bij de prise
d'eau van het afleidingskanaal. Hiertoe is mitsdien besloten
in overleg met den aannemer, wien eene vergoeding van
f 20 000 is toegekend voor de extra-uitgaven , welke hij
ter bescherming van die kunstwerken zou hebben te doen ,
terwijl de termijn van aflevering met vier maanden is
verlengd.
In de residentie Soerabaija werden ook in het afgeloopen
jaar voorzieningen uitgevoerd aan de oeverbesehoeijingen
en dijken langs de Ke liri-, Porrong- en Soerabaija-rivieren.
De kaaimuresi langs de Gombong-rivier ter hoofdplaats
Pasoeroean (zie vorig verslag blz. 132) werden voltooid.
Voorts werd de regteroever van de rivier Soerak op aclit
verschillende punten van kaaimuren voorzien en de afvoer
van het bandjirwater belangrijk verbeterd door de opruiming van een aanzienlijk aantal zeer groote steenen met
behulp van sprengmiddelen.
Naar aanleiding van adressen van industrieelen en handelaren , die belang hadden bij den afvoer van producten
langs de Solo-rivier, zijn onderzoekingen ingesteld om
uit te maken wat van regeringswege kon worden gedaan
om de bevaarbaarheid dier rivier te verbeteren. Het resultaat is geweest dat in December 1878 door de Indische
Regering eene som van f 7154 is toegestaan om de boomstammen , bamboestrmken en andere versperringen , welke
zich binnen het gebied der residentien Madioen en Rembanjr in de rivier bevinden , te doen opruimen.
Klagten van den transportaannemer in Banjoemas en
Bagelen over den aanhoudend lagen waterstand in de
kali Yosso (afdeeling Tjilatjap) nebben, na onderzoek , in
October 1878 tot het besluit geleid om dat vaarwater te
doen uitdiepen en verbeteren; de kosten van dit werk
rijn geraamd op f 67 924.
"Ook zal, ingevolge een besluit van November 1 8 7 8 ,
de Tjitandoei in de residentie Banjcemas gezuiverd worden
van boomstammen en andere versperringen, waardoor de
vaart belemmerd wordt.

HateutocrJica. In het tweede jaar der uitvoering van de
Bataviasche havenwerken — van 1 Mei 1878 tot 30 April
1879 _ njn daarmede belangrijke vorderingen gemaakt.
Alleen met het baggerwerk kwam men niet zoo ver als
men gehoopt h a d , hetgeen te wijten was aan de slechte
kwaliteit der werktuigen van de uit Schotland ontvangen
br.ggermolens, die in Indie nagenoeg geheel vernieuwd
Rivkr- en waterlie.criiujswerkcn. Het Krokotkanaal, dat | moesten worden vóórdat zij met vrucht konden worden gebestemd is om liet westelijk gedeelte van de hoofdplaats
bruikt. De groote teleurstellingen, ter zake van dat materieel
Batavia (zoowel de boven- als de benedenstad) tegen overondervonden, zijn gelukkig opgewogen geworden door
stroomingen te beveiligen , werd in 1878 wed is waar niet
een onverwachten voorspoed op andere punten, zoodat het
geheel voltooid, zoo als verwacht was, maar kwam toch
vooruitzigt bestaat dat de werken in veel minder tijd en
nagenoeg gereed, zoodat het in geval van behoefte reeds
ook niet minder kosten voltooid zullen kunnen worden
in gebruik zou kunnen zijn gesteld. Met het graven
dan noodig geacht werden toen tot de uitvoering daarvan het aftappingskanaal uit de Goenoeng Sabari-ririer,
van besloten w e r d , en dat zij in dit opzigt zeer gunstig
aan de oostzijde van Batavia, kon in het afgeloopen jaar
zullen afsteken bij alle werken van gehjksoortigen a a r d ,
nog geen begin worden g e m a a k t , omdat oponthoud werd
in andere landen uitgevoerd met betere personeele hulpondervonden bij de onteigeningen.
middelen en onder een milder klimaat.
De werken ter betere regeling van den waterafvoer uit
Ten einde de beschrijving van hetgeen in den aangede Tjiinanok in Cheribon vorderden goed ; het heiwerk van
duiden jaarkring verrigt is te doen aansluiten aan de mededen steenen overlaat nabij den mond der Rambattan werd
deelingen in het vorig verslag (blz. 132 en 133), moet hier
op een klein gedeelte na voltooid. Gedurende 1878 werd
in de eerste plaats de arbeid in de tweede der drie afdeedaaraan eene som van ongeveer f 152 000 verwerkt, en
lingen , waarin blijkens dat verslag de werken gesplitst
men rekent er in 1880 geheel mede gereed te komen.
zijn l ), besproken worden , welke afdeeling den aanleg der
In het begin van het afgeloopen jaar is magtiging ververbindingswegen tusschen Batavia en Taudjong Priok
leend tot de uitvoering van een ander rivierwerk in Cheomvat.
ribon : het verleggen namelijk van een gedeelte der Tjisanggaroeng nabij Tjiledoek. De koelie-arbeid zal in heerendienst
worden v e r r i g t , met eene tegemoetkoming vi.or voeding.
') Iedere afdeeling staat onder het beheer van een ingenieur.
Aan den ingenieur 1ste klasse (met den titulaircn rang van hoofdHet bandjir kanaal te Samarang is reeds in gebruik geingenieur) , die met liet algemeen beheer belast is , werd in het afgeloonomen en heeft in Januarij j l . , toen de waterstand (op
pen jaar een andere ingenieur 1ste klasse toegevoegd om zieh met
den 23sten) buitengewoon hoog- was ,- zeer n u t t i g gewerkt.
bet geheele werk vertrouwd te maken en den chi f in voorkomende
Het kanaal werd van den aannemer overgenomen vóórdat
gevallen te kunnen vervangen. Behalve de genoemden waren nog
het n o g geheel voltooid w a s , omdat men de gelegenheid
2 ingenieurs bjj de werken ingedeeld.
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Mot do voltooijing dier verbindingswegen haastte mon
zich niet bijzonder, omdat zij in elk geval vroeg genoeg
gereed zullen komen. Wel is waar word aan de onderscheidene bruggen in den spoorweg, den rijweg en het
jaagpad en over het kanaal ijverig g e w e r k t , zoodat die
voor het meerendeel geheel of nagenoeg geheel gereed
k w a m e n ; maar voor het graven van het kanaal (waardoor
tevens de grond voor de voltooijing der wegen wordt verkregen) werd slechts één der groote bnggermoleiis (met
twee kleine) gebezigd , om het baggermaterieel, voor zoover het door de ondergane reparatien voor den arbeid bruikbaar geworden w a s , zooveel mogelijk te Tandjong Priok
te kunnen aanwenden. Overigens liet men het op handenarbeid aankomen, en overvloed aan werkvolk had men
niet. Integendeel; behalve dat de gewone oorzaken van
periodieke schaarschheid van koelies haren invloed deden
gevoelen , werden ook door de groote werken , die te Batavia en te Buitenzorg begonnen waren , (het Gu«noei)g
Sahari-kanaal, de spoorweg naar de Preanger regentschappen en het militair kampement te Buitenzorg,) vele
arbeidskrachten aan de havenwerken onttrokken. Zou in
het eerste jaar der uitvoering van den havenbouw de eonstructie dier andere werken veel last veroorzaakt hebben,
thans kon men daaromtrent meer onverschillig zijn , en
de behoefte aan koelies wordt natuurlijk bij de havenwerken (met uitzondering van de steen-exploitatie te
Mende) al langer hoe minder, naarmate de machinale
krachten meer algemeen in werking komen.
De uit het kanaal gebaggerde specie werd aanvankelijk , overeenkomstig het in 't verslag van 1877 (blz. 145)
beschreven plan , door een couloir op den wal gebragt.
Dit ging goed bij hoogen waterstand, maar bij lagen
waterstand raakte de couloir tegen den wal vast, hetgeen
vertraging in den arbeid veroorzaakte, en daar de inlaudsche koelies voor het brengen der bnggerspecie in de
wegen evenveel loon vroegen , onverschillig of zij haar uit
het kanaal dan wel van den wal moesten halen, zag
men van het verder gebruik van een couloir af. Men zou
nu trachten door eene ccntrifugaal-inrigting de specie
onmiddellijk over de wegen te verspreiden ; gelukt d i t ,
dan zal zich de koelie-arbeid kunnen bepalen tot het
maken van dijkjes langs de wegen ter opsluiting van de
daarin uitgeperste specie.
Het graafwerk in het kanaal werd door koranlbanken
zeer bemoeijelijkt, doch daar reeds 100 000 M*. koraal
verwijderd zijn , kan dit bezwaar geacht worden grootendeels te zijn overwonnen. Het grondverzet uit het kanaal
bedroeg in den thatis behandelden jaarkring in 't geheel
394 495 M3. In den spoorweg en den rijweg werden
302 440 M 3 ., in het jaagpad 43 320 M». grond verwerkt.
Op 1 Mei jl. waren de wegen voor een groot deel ouder
profiel g e b r a g t , was bet jaagpad over bijna 3 kilometers verhard, en was de permanente spoorweg voor de helft geballast.
In de eerste afieeling der werken (te Tandjong Priok)
heerschte uit den Bard der zaak de grootste bedrijvigheid.
De uitgebreide fabriek aldaar (bestaand* uit eene smederij ,
eene kctclmakerij, i ene draaijerij , eene kopergieterij , eene
inrigting voor machinale houtbewerking, een ketelhuis
en een machinegebouw) werd voltooid en in volle werking gesteld ; Nó doorstoom gedreven machines waren er dagelijks in
beweging. Er wordt ook eene ijzergieterij opgerigt, die gietwerken van de zwaarste soort zal kunnen leveren. Een groot
magazijn kwam gereed, waarin de geheele voorraad materialen (op 1 Mei jl. ter waarde van omstreeks f l'/j millioen)
werd opgeslagen, üe onderbouw der permanente spoorwegen en van de bruggen in de spoorwegen en in den
rijweg op het haventerrein werden voltooid, terwijl ook
aan den bovenbouw der bruggen niet veel meer te doen bleef.
Voor de distributie van het water uit de artesische putten
werden permanente werken gemaakt. De groote steiger,
voor dubbel spoor ingerigt (zie vorig verslag bz. 133), werd
afgewerkt en deed dagelijks dienst voor de lossing der
aangevoerde materialen uit de schepen.
Met het heijen der palen voor de fundeering van den
kaaimuur langs de toekomstige binnenhaven werd een
aanvang g e m a a k t ; men stuitte daarbij dikwijls op koraalsteen , wat veel oponthoud veroorzaakte, maar men ver'wachtte dat die beletselen minder zouden worden naarmate het werk landwaarts in vorderde. In het ontwerp
A , 0 0 r Uer
> kaaimuur werden eenige onder den arbeid wen-

i3i

[Noderl. (Oost-) Indie.]

schelijk gebleken wijzigingen g e b r a g t , die tot besparing
van kosten zullen kunnen leiden.
Het graaf- en b'aggerwerk was door de straks genoemde
oorzaak achterlijk. In 't geheel werden in den thans behandelden jaarkring 195 000 M*. grond verzet. Na de voltooijing der reparatien aan de baggermoleus denkt men
vijf- of zesmaal die hoeveelheid in eenjaar te kunnen verwerken. De uitgebaggerde klei werd ver in zee gestort,
maar de groote massa's zand, welke de machines opbragten , werden benuttigd om den grondslag voor de dammen der buitenhaven te verbeteren.
Op dit laatste punt moet in 't bijzonder de aandacht
gevestigd worden. Hij het indertijd gearresteerde ontwerp
voor den havenbouw werd niet gerekend op eene verbetering van den zeebodem door zandstortingen , en moest
dus eene aanzienlijke inzinking der gestorte steenmassa's
in den inoddergrond in 't vooruitzigt gesteld worden. Men
heeft echter proeven met zandstortingen genomen, en deze
hebben een zoo buitengewoon gunstig resultaat opgeleverd , dat geen twijfel kon overblijven nopens de wensehelijkheid om daarmede voort te gaan. Toen de proeven genomen werden, verwachtte men dat het zand, in hoeveelheden van 100 tot 300 M3. plotseling gestort, de modder
zijdelings wegdrijven en de plaats daarvan innemen zou.
Men bevond echter dat het zand de modder niet wegdreef,
maar zich er mede vermengde , en dat daardoor een bijzonder harde grond gevormd werd, die op vele plaatsen
met ijzeren peilinrigtingen niet te doorboren was en een
duidelijk hoorbaren klank gaf wanneer het dieplood erop
viel. De zandstortingen zijn derhalve voortgezet, en voorzigtigheidshalve zijn zij tusschen trachiet dammen ingesloten geworden. Op 1 Mei jl. was uien met de steenstortingen op den aldus verbeterden grondslag reeds zoo ver
gevorderd dat de havendammen zich beneden laag water
over eene lengte van omstreeks 2200 meters uitstrekten
en over tiOO meters tot de volle hoogte waren ongebouwd ,
en toen w a s , hij de loodingen die geregeld iedere maand
verrigt werden, nog hoegenaamd geen zakking in de
dammen bespeurd.
.Ten aanzien van het voornaamste onderdeel der havenwerken, waarbij de kansen op teleurstellingen verreweg
het grootst waren, mag dus de toekomst met vertrouwen
worden tegemoet gezien , en reeds is het als zeker te beschouwen dat de kosten der havendammen zóó ver beneden
de begrooting zullen blijven , dat hierdoor ruimschoots het
door de gebrekkige constructie der bagger molens veroorzaakte nadeel zal worden opgewogen.
Eene andere besparing van uitgaven is te verwachten
als gevolg van het genomen besluit o m , met afwijking
van het indertijd gearresteerde ontwerp der havenwerken,
langs de zeehoofden (tot hunne bescherming) blokken
trachiet van 4 a 5 ton gewigt in stede van betonblokken
te storten, en het topwerk der zeehoofden ook uit traehietblokken in stede van betonblokken te doen bestaan. Vermits de hiervoor benoodigde trachiet met betrekkelijk geringe kosten van Merak is aan te voeren en als een onvergankelijk materiaal is te beschouwen, terwijl de beton
in Indie zeer kostbaar is en (wegens de mindere scherpheid
van het zand en de geringere deugdelijkheid van het
portland-cement na de zeereis) niet dezelfde hardheid en
duurzaamheid verkrijgt als in Europa , scheen deze afwijk i n g van het oorspronkelijke bestek in elk opzigt aanbevelenswaardig.
Van 1 Mei 1878 tot 1 Mei 1879 werden in 't gei.eel
83 429 M 3 . trachiet gestort; eene hoeveelheid die belangrijk
kan genoemd worden, wanneer men in aanmerking neemt
dat de installatie te Merak nog moest worden voltooid
en ook het transport-materieel eerst langzamerhand volledig werd ; maar die in volgende jaren aanzienlijk zal
kunnen worden overtroffen.
Bij het begin van dit jaar was het établissement te
Merak (derde afdeeling der werken) geheel gereed. Voor
het wegvoeren van den g r o n d , die de rotsen ter hoogte
van 3 a 4 meters bedekte, werd een transportkabel gebezigd. De rotsen zelve bestonden grootendeels uit een
conglomeraat; zij bevatten aanzienlijke hoeveelheden gruis
en steenslag, wier verwijdering veel werkkrachten vorderde. Gemiddeld was slechts 50 pet. van de gesprengde
steen voor den bouw der zeehoofden bruikbaar, en de
verhouding tusschen de verbruikte dynamiet en het ver-
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kregen materiaal moest dus zeer ongunstig uitvallen. Voor
do ontsteking der mijnen kon men op den duur slechts
Bickfort-lont gebruiken , omdat de wrijvings-electriciteit in
het vochtige klimaat van Java bleek te falen. Üe rotsboren
(zie verslag van 1877 blz. 144) voldeden weinig, daar de
gestadige verplaatsing van die zware machines eene te
groote inspanning vorderde van de inlandsche koelies, terwijl de luchteomprossors bleken geen voldoende capaciteit
te hebben om zelfs een klein aantal rotsboren gelijktijdig
in werking te houden. Men is daarom begonnen groote
galerijen aan te leggen om de rotsen te ondermijnen en
instortingen op groote schaal te doen ontstaan. De opkomst
der koelies in deze afdeeling was steeds zeer onregelmatig;
de personeele middelen zullen er dan ook wel nimmer
geheel geövenredigd zijn aan de materieele, en men zal
zich tevreden moeten stellen met een jaarlijksch vervoer
van 150 000 M'. trachiet naar Tandjong Priok, hoewel de
materieele middelen een veel aanzienlijker vervoer zouden
veroorloven.
De kolossale vloot, die bij de havenwerken dienst doet,
(zie verslag van 1877 blz. 145) ') verschaft den met de
uitvoering belasten hoofdingenieur (oud-zee-olficier) zeer
veel zorg. A'iet alleen d a t , zoo als hooger is gezegd, de
gebrekkige baggerwerktuigen nagenoeg geheel moesten
vernieuwd worden , maar bovendien waren eenigszins bruikbare machinisten moeijelijk te krijgen en bleken de gezagvoerders — uitsluitend voor de groote vaart gevormd —
veelal niet zeer handig in het besturen der schepen onder
den wal en volstrekt niet gewend aan het voeren eener
naauwkeurige administratie , 't geen hun dus van meet
af aan geleerd moest worden; terwijl men eindelijk met
talrijke desertien van het inlandsche scheepsvolk te kampen had. Intusschen werd weinig averij geleden; slechts
ééne kleine stoomsloep strandde, door de schuld van de
inlandsche bemanning , maar daar de ketel en de machine
werden g e r e d , was de schade onbeduidend. Het drijvend
dok voor het onderhoud en de reparatie van de vaartuigen
der havenwerken (zie blz. 133 van het vorig verslag) (leed
uitstekende diensten. Daar het een ligtvermogen van 1000
ton heeft, zal h e t , na voltooijing der havenwerken, zeer
wel voor zeilschepen te gebruiken zijn.
De gezondheidstoestand was op de plaatsen waar gewerkt werd niet slechter dan eiders op Java. Ernstige
ziekten waren zeldzaam, maar kleine ongesteldheden kwamen veelvuldig voor en veroorzaakten dikwijls belemmer i n g in den voortgang van de eene of andere werkzaamheid. De lucht te Tandjong Priok w a s , ten gevolge van
het omwerken van den g r o n d , voor Europeanen op den
d u u r schadelijk ; wie er langer clan zes maanden achtereen
bleven , werden ziek.
Omtrent de vooruitzigten van het werk kan hier ten
slotte nog worden aangeteekend, d a t , als de verwachtingen van den met de uitvoering belasten hoofdingenieur
vervuld worden , reeds in den westinoesson van 1880 de
gelegenheid zal bestaan om vóór Tandjong Priok in stil
water (achter de zeehoofden) schepen te iossen wanneer
de reede van Batavia daarvoor te onstuimig i s , terwijl
tegen het eind van 1882 (dus omstreeks 5'/j jaar na den
aanvang der werken) de baven in gebruik gesteld zal
kunnen worden, en in 1883 alleen nog het baggerwerk
zal moeten worden voltooid. (In het oorspronkelijk ontwerp was gerekend op voltooijing in 7 jaren.) Volgens
eene zeer voorzigtige raming zullen de kosten ruim f '/j
millioen beneden het aanvankelijk geschatte bedrag blijven.
De aanleg van dokken i s , gelijk men weet, niet in het
bestek der havenwerken begrepen. Daar het echter — zoo
als bij de behandeling der Indische begrojting voor 1879
ook van de zijde der Tweede Kamer is opgemerkt — voorzeker wenschelijk is dat tegelijk met de haven ook
goede dokken voor groote stoomschepen in gebruik kunneu worden gesteld , is de Regering er op bedacht om
bij tijds ook in die behoefte te voorzien. De v r a a g , aan
') Aldaar werd gewag gemaakt van 27 stoomvaartuigen en 30
kleinere vaartuigen. Het getal dezer laatsten is tot 60 aangegroeid;
ze werden zooveel mogeiyk op het werk zelf gemaakt. Een der
baggermolens van de grootste soort ontbreekt nog; de molen nanirlijk , die in de plaats van den naby Point de Galle vcrongelukten (vorig verslag blz. 132 noot 1) bier te lande aangemaakt
wordt, zal eerst in 1880 in Indic aankomen.
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welk stelsel van dokken de voorkeur is te geven , vereischt echter nog een zorgvuldig onderzoek, vóórdat aan
de Wetgevende Magt de noodige fondsen voor den bouvr
van dokken kunnen worden aangevraagd.
Van de havenwerken op andere plaatsen verdienen die
te Samarang in de eerste plaats besproken te worden.
Aldaar is de verlenging van het wester havenhoofd than»
voltooid, en het in- en uitloopen der praauwen is daardoor
zeer veel veiliger geworden. De stormen in de laatste twee
weken van 1878 hebben den dam zwaar beschadigd , doch
nieuwe verzakkingen hebben niet plaats g e h a d , en het
werk heeft f 38 000 minder gekost dan het geraamde bedrag. Met behulp van den uit Europa ontvangen grooten
baggermolen *) heeft men gedurende het afgeloopen j a a r
den mond van het havenkanaal behoorlijk open kunnen
houden , zoodat eene verlenging van het ooster hoofd vooreerst niet noodig is g e a c h t , en heeft men voorts met meer
kracht dan vroeger in het havenkanaal kunnen baggeren ,
zoodat zonder bezwaar de vastgestelde diepte van 2.20
M. onder laag water verkregen en behouden is. Het vervoer
der baggerspecie is echter zeer kostbaar; daarvoor wordt
aan een aannemer 70 a 95 cents per M \ betaald naar
gelang de baggerspecie op den wal of (wat regel is) op
de buitenreede wordt g e l o s t . en de jaarlijks te vervoeren
hoeveelheid is niet gering. (In 1878 werden 69 239* M \
baggerspecie getransporteerd.) Ter besparing van uitgaven
wenscht de Indische Regering eigen transportmiddelen te
kunnen bezigen , en het noodige wordt reeds voorbereid
om haar twee kleine stoomsleepbootjes van hier te zenden ,
terwijl in Indie eenige klepschouwen worden aangemaakt.
Ook de voor Soerabaija uitgezonden baggermolen doet
aldaar uitstekende diensten in de monding der Kaliinas
of Soerabaija-rivier. Het transport der baggerspecie is daar
uitbesteed tegen 44 cent per M*.
Ter verzekering van een behoorlijk verband tusschen
de verschillende in vorige verslagen besproken onderzoekingen betreffende den toestand van het vaarwater in straat
Madura en hetgeen noodig is om dien toestand te verbeteren , heeft de Indische Regering het wenschelijk geacht
om den ingenieur en den zee-officier, die met de leiding
dezer onderzoekingen zijn belast, tot eene commissie te
vereenigen. Voor de verlegging van het benedengedeelte
der Solo-rivier jn noordelijke rigting i s , niet ver van de
grens van Rembang, een goed tracé gevonden, maaraangezien de rivierverlegging , indien dat tracé gekozen werd ,
ruim f 11200 000 zou kosten, wordt nu nagegaan of, in
verband met de stroomingen, eenig gevaar voor het vaarwater zou te duchten zijn van eene meer oostwaartsche
uitmonding der Solo-rivier, die met minder kosten zou
zijn tot stand te brengen.
In September 1878 hoopte zich vóór den mond der haven
te Ciieribon weder zooveel slib o p , dat de praauwvaart
nagenoeg geheel werd gestremd. Nadat ongeveer 19 000 M s .
uit de hand waren gebaggerd , was voor het oogenblik
weder eene voldoende diepte verkregen. De voor Cheribon
bestemde stoombaggermolen is in Maart 1879 van hier
uitgezonden.
Ook vóór den mond der rivier van Pekalongan i s , als
in vorige jaren , uit de hand gebaggerd moeten worden.
Men zal echter in 't vervolg, wanneer althans de geheel
opene reede van Pekalongan niet al te onveilig blijkt,
waarschijnlijk den kleinen stoombaggermolen van Samar a n g kunnen gebruiken, daar deze ter laatstgenoemde
plaats niet altijd dóór benoodigd zal zijn, nu men daar
over een grooten baggermolen te beschikken heeft.
De haven van Tagal ward met behulp van een stoombaggermolen behoorlijk op diepte gehouden.
Omtrent de in vorige verslagen besproken havenwerken
') Tot dusver werden de baggermolens in Indie, met uitzondering van dien voor het havenkanaal te Batavia, waarvoor bij Indisch
Staatsblad 18G5 n°. 79 vast personeel was aangewezen, door
tydeljik personeel bediend. In het belang eener goede behandeling
van dit vrij kostbare materieel is het wenscheiyk geacht om ook
voor de vff te Samarang, Soerabay.i, Tagal en Probolinggo gebezigde stoombaggermolens en de h{j eenige daarvan behoorende modderschouwcn een vast personeel van machinisten, vuurstokers, matrozen enz. in dienst te stellen. De kosten der nieuwe organisatie
(Indisch Staatsblad 1879 n°. 25) bedragen slechts weinig meer daa
de vroeger vcreischte uitgaven.
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te Probolinggo en te Banjoewungi is slechts aan te teekenen dat zij" zeer goed voldoen.
De voor Padang bestemde stooinbaggennolen is in December 1878 van hier uitgezonden. Wanneer die in werkin"" "-ebnigt en ook de voorgenomen rivierverbetering (zie
vori"'" verslag bil. L54) voltooid zal zijn , zal de gemeenschap met de reede , die ook in 1878 weder enkele malen
gestremd w a s , waarschijnlijk steeds open gehouden kunnen worden.
Drinkwatervoorziening.
Te Batavia werd weder een gemetseld reservoir voor artesisch drinkwater voltooid, terwijl
m a f t i ^ i n g werd verleend om in 1879 de blusleidingen te
leggen tot verdeeling van het water van een nieuwen
artesischen put en tot uitbreiding en verbinding van de
bestaande leidingen.
Met het leggen van de buizen voor de drinkwaterleiding ter hoofdplaats Cheribon werd voortgegaan , doch
wegens gebrek aan voldoend technisch personeel vorderde
dit werk slechts weinig.
Voor de verbetering der distributie van het water uit
de drie artesische putten ter hoofdplaats Samarang zijn
eenige gelden toegestaan, en in Januarij jl. is voor liet
maken van nieuwe reservoirs en blusleidingen eene uitbesteding gehouden.
Aangaande bet plan . om nieuwe pogingen ter verkrijg i n g van artesisch water in den omtrek der hoofdplaats
Soerabaija te doen, is niets naders uit Indie vernomen.
Het is echter niet. opgegeven , en in verband daarmede is
eene aanvraag om concessie tot het aanleggen en exploiteeren
eener kostbare waterleiding naar en door die hoofdplaats
afgewezen.
III.

§ 1.

Opneming,

SPOORWEGEN.

aanleg en exploitatie van spoorwegen
door den Staat.
a.

J a v a.

Terwijl de in 1875 begonnen aanleg der lijn SoerabaijaPasoeroean-Malang werd voortgezet, i s , dadelijk nadat
bij de wet van 6 Junij 1878 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 93) de noodige fondsen waren beschikbaar gesteld, ook
een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor den
aanleg der lijnen Madioen -Sidoardjo-Blitar en BuitenzorgTjitjalengka. Laatstgenoemde lijn zal zich aansluiten aan
den particulieren spoorweg van Batavia naar Buitenzorg,
want met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij
i s , zoo als in het vorig verslag te verwachten werd gegeven , eene bevredigende regeling getroffen ten aanzien
van die .aansluiting.
De onderhandelingen nopens deze regeling zijn in Nederland gevoerd, omdat de chef van den dienst der staatsspoorwegen op Java zich hier bevond ; de te treffen overeenkomst is echter in Indie gesloten omdat de zaak eigenlijk
daar te huis behoorde. Men vindt den inhoud der overeenkomst (dd. 27 Februari] 1879) in de bijlage V hierachter. Zij voorziet ook in de aansluiting tusschen de
lijnen Batavia-Buitanzorg en Batavia-Tandjong Priok.
De in het laatst van 1876 begonnen opnemingen voor
het traceeren van een spoorweg tusschen Tjitjalengka en
Tjilatjap werden in het afgeloopeu jaar voltooid. De bewerking van het avant-projet op het hoofdbureau te Buitenzorg kon echter nog niet ten einde gebragt worden ,
omdat het beschikbare personeel zooveel mogelijk moest
worden benuttigd voor den aanleg der nieuwe lijnen ').
Tot het verrigten van eenige opnemingen in het belang
van den eventueelen aanleg van een spoorweg tusschen
Djokjokarta en Tjilatjap is in April jl. een adjunct-ingenieur met een onder-opzigter te werk gesteld. Die opnemingen kunnen binnen enge grenzen beperkt blijven,
omdat de algemeene rigting, voor eene spoorwegverbinding
tusschen beide genoemde plaatsen te kiezen, grootendeels
kan worden bepaald met behulp van de gegevens, indertijd
') Het technisch personeel, Jat onder den inspecteur-generaal bj)
het hoofdbureau werkzaam is, bestaat thans uit 1 ingenieur 2de klasse,
1 adjunct-ingenieur 2de klasse, 1 opzigter 2de klasse, 1 onderopzigter 3de klasse en 1 ingenieur-werktuigkundige 2de klasse.
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door de commissie voor de vervoermiddelen verzameld , en

van de bestaande topografische kaarten.
Nopens den voortgang der werkzaamheden bij de drie
in aanbouw zijnde lijnen en nopens de exploitatie op do
achtereenvolgens voor het publiek verkeer opengestelde

gedeelten der lijn Boembaga-Paaoeroean-Malang worden
hieronder uitvoerige mededeelingen verstrekt; zij zijn ontleend aan het vierde jaarverslag betreffende den dienst
der staatsspoorwegen ' ) , dat op den 31sten Mei jl. is afgeeloten. Men paar mededeelingen van algemeenen aard
mogen hier echter vooraf eene piaats vinden.
In het vorige verslag (bz. 135) werd aangeteekend dat
de Begering zich voorstelde maatregelen te treilen om bij
de aanschaffing van benoodigdheden voor de nieuwe spoorwegen de bezwaren te vermijden waarop men vroeger gestuit was. Sedert is (in October 1878) voor de aanschaffing
dier benoodigdheden tijdelijk een speciaal (technisch) bureau
aan het Departement van Koloniën toegevoegd geworden,
dat belast is met alle werkzaamheden , aan de uitvoering
der Indische eiseben voor de staatsspoorwegen verbonden,
dus met de voorbereiding der bestellingen , het opmaken
der bestekken en het toezigt op de uitvoering der contracten.
Naar men hopen mag , is daardoor de geregelde voorziening
in de behoeften van den dienst behoorlijk verzekerd.
Met het oog op den grooteren omvang , welken de \verkzaamheden in Indie gekregen hadden door den aanleg der
nieuwe lijnen en ten gevolge van de aangevangene exploitatie , i s , zoo als reeds hiervóór op blz. 78 werd aangestipt,
de in 1875 (Indisch Staatsblad n°. 17(5) gemaakte regeling
betreffende het financieel beheer der staatsspoorwegen herzien bij ordonnancie van 13 Junij 1879 (Indisch Staatsblad
ii u . 187), terwijl tevens eene nieuwe instructie voor den
chef van den dienst is vastgesteld , omdat de in 1875 vnstgestelde instructie (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2875)
op enkele punten onvoldoende was voorgekomen. Voorts
zijn, bij ordonnancie van f> Julij jl. en bij een besluit van
gelijke dagteekening (Indisch Staatsblad 1879 n°. 213 en
214), de noodige regelingen gemaakt ter uitvoering van het
in 't vorig verslag aangekondigde voornemen, om het toezigt
op de particuliere spoorwegdiensten , dat tot dusver aan
een speciaal korps ambtenaren , onder den directeur der
openbare werken ressorteerende, was toevertrouwd, te
brengen tot den werkkring van het personeel voor de staatsspoorwegen.
Aanleg van de lijn Soeralaija-Pasoeroran-Malang.
In het
vorig verslag is reeds vernield dat de hoofdlijn SoerabaijaPasoeroean den loden Mei 1878 ter exploitatie opgeleverd
werd. De tevens te kennen gegeven verwachting, dat de
zijtak van Bangil naar Malang nog in het najaar van
1878 tot Sengon en uiterlijk in 't begin van 1879 tot
Malang in exploitatie zou komen, is op weinig na vervuld
geworden, b n m e n de zijtak is den lsten November 1878
van Bangil tot Sengon, den lsten Mei 1879 tot L a w a n g ,
den 20sten Julij tot Malang voor het verkeer opengesteld.
Voor zoover de geraamde termijn overschreden i s , moet
dit geweten worden aan vertraging in de ontvangst der
uit Europa verwachte goederen en aan den langen duur
en de hevigheid van den laatsten regenmoesson, die het
stellen van de hooge viaducteu tusschen Sengon en Law a n g nog moeijelijker maakte dan dit werk uit zijn aard
reeds was 3 ). Vóór het eind van 1879 zal de lijn Soerabaija
Pasoeroean-Malang waarschijnlijk geheel afgewerkt en ook
de uitrusting' voltooid zijn. ü p 1 Junij jl. waren, wat
het rollend materieel betreft, nog aan te maken of af te
werken 8 gemengde rijtuigen 1ste en 2de klasse, 15 rijtuigen 3de klasse en 3 bagage wagens, terwijl 6 voorloopig
2) De drie eerste jaarverslagen zijn als bijlagen gevoegd bjj de
Koloniale verslagen van 187(i, 1877 en 1878. Het vierde jaarverslag
is echter te volumineus om hierachter afgedrukt te worden. De tjjd
schijnt gekomen om met eene afzonderlijke uitgave der jaariyksche
verslagen betreffende den aanleg en de exploitatie van stnatsspoorwegen op Java een aanvang te doen maken.
*) Van de bedoelde viaducten, vyf in getal, babbel er twee
steencn pijlers van 15 en 16 M., en drie ijzeren pijlers van 18, 21
en 24 SI. hoogte. Zoowel het oprigten der jjzeren pijlers (waartoe
geen steigers werden gebruikt) als het overbrengen van den (te
Soerabaija incengeklonken) bovenbouw der viaducten op de pijlers
vorderde eene buitengewone zorg, maar liep zonder ongevallen af,
hoewel daarbij uitsluitend inlandsen werkvolk gebezigd werd.
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als rijtuigen 2cle klasse gebezigde wagens voor liunne oorspronkelijke bestemming moesten worden ingerigt. In 1880
zal eehter waarschijnlijk reeds eene uitbreiding van het
rollend materieel noodig zijn , daar het verkeer op de lijn
in grootere verhouding toeneemt dan men had mogen
verwachten.
Aanleg van de lijn Madioen-Sidoardjo-Blitar.
Toen in
Junij 1878 met de voorbereidende werkzaamheden voor
den aaideg van deze lijn een aanvang werd g e m a a k t ,
konden daarvoor slechts enkele technici, die bij do lijn
Soerabuija-Pasoeroean-Malang niet meer benoodigd waren,
werkzaam gesteld worden ; maar van lieverlede kwam vau
die lijn en van de opnemingen in de Preanger regentschappen (tusschen Tjitjalengka en Tjilatjap) meer personeel beschikbaar, terwijl de verder benoodigde technici
tegen het einde van het jaar uit Nederland aankwamen.
Voorloopig is alleen de hoofdlijn Madioen-Sidoardjo onderhanden genomen , en nog niet de zijtak Kertosono-Blitar.
De hoofdlijn, ter lengte van 141080 meters, is gesplitst
in vier sectien , namelijk :
1°. Madioen-Wilangan , 34 205 M.
2°. Wilangan-Kertosouo , 37 342 M.
3°. Kertosono-Modjokerto, 38 302 M.
4°. Modjokerto-Sidoardjo , 31 231 M.
Het beheer van de geheele lijn is aan een hoofdingenieur opgedragen; aan het hoofd van iedere sectie staat
een ingenieur of bouwkundig ambtenaar; de afdeelingen ,
waarin de sectien verdeeld zijn , staan onder een adjunctingenieur of opzigter. Het ingenieurs- en opzigters-personeel bij de lijn bestaat in zijn geheel u i t : 1 hoofdingen i e u r , 2 ingenieurs 2de klasse, 1 adjunct-ingenieur 2de
klasse, 2 bouwkundige ambtenaren der 1ste klasse en 3
der 2de klasse, 3 opzigters der 1ste. 4 der 2de en G der
3de klasse, 6 onder-opzigters der 1ste , 5 der 2de en 2
der 3de klasse , 1 adjunct-ingenieur-werktuigkundige der
l s t e en 1 der 2de klasse.
De werkplaatsen te Soorabaija zijn voor den aanleg der
nieuwe lijn tijdelijk uitgebreid, en een tijdelijk magazijn
is daarvoor opgerigt.
Met de onteigeningen, die den 31sten Mei jl. in de afdeelingen Bidoardjo, Modjokerto en Berb«k afgeloopen en in
d e afdeeling Madioen aangevangen waren , werden geen
moeijelijkheden ondervonden. Men had alleen met inlandsche grondbezitters te doen, en alle gronden zijn in der
minne verkregen. In de 3de sectie werd gemiddeld f 540,60 ,
in de 4de gemiddeld f 53(5 per bouw betaald (met inbegrip
van de vergoedingen voor te veld staande gewassen , voor
verplaatsing van woningen enz.).
De in deze lijn te verrigten aardewerken ziju niet onbelangrijk, daar over hare grootste lengte eene ophooging
van omstreeks 2 meters noodig is met het oog op de overstroomingen waaraan het terrein blootstaat, terwijl in de
heuvelachtige en door vele riviertjes en beken doorsneden
streek tusschen Tjaroeban en Bagor ingravingen tot 10
meters en ophoogingen tot 8 meters voorkomen. Alleen
in de laatstbedoelde streek worden harde grondlagen (padas
of jonge zandsteenformatien) aangetroffen; in de vlakte
laat de geaardheid van den grond niets te wenschen over.
Het totale grondverzet wordt geraamd op 2(532 237 M \
(ongerekend de stations emplacementen). Op 31 Mei j ' .
waren verzet 517 145 M3. Vin de aardebaan waren gereed
42 897 M., onderhanden 18 402 M . , nog niet aangeroerd
79 721 M.
Er zullen in de lijn 324 bruggen en duikers noodig
zijn, die omstreeks 42 000 M 3 . metselwerk vereischen.
Belangrijk zijn alleen de bruggen over de Brantas en de
Kontoh te Kertosono en over de Porrong bij Tarik , die
respectievelijk 5 , 4 en 3 openingen vau 35,74 meters
zullen hebben.
Nadat eenige uitbestedingen voor het maken van een
gedeelte der aardebaan en der kunstwerken mislukt waren
omdat zich geen gegadigden voordeden, is van verdere
kostbare en tijdrooveude proefnemingen in die riyting afgezien. Beter slaagden de pogiugen om de uitvoering van
kleine stukken der aardebaan en de levering van materialen bij onderhandsche aanneming te doen geschieden.
Meest zijn het inlanders of vreemde oosterlingen , enkele
malen ook Europeanen , die zich voor dergelijke kleine
aannemingen aanbieden. Overigens liet men steeds zooveel
doenlijk op taak werken.

Dwarsliggers en timmerhout worden voor deze lijn op
de navolgende wijze verkregen. Door den exploitant van
het boschpereeel Parongan (Bembang) worden, van het
hout dat voor de marine niet bruikbaar i s , 150 000dwarsliggers geleverd voor f 1,72 per vierkanten en f 1,42 per
halfronden ligger. Ook het benoodigde timmerhout wordt
zooveel mogelijk aan 1'arengan ontleend. De contractant
voor het boschpereeel Pépé (Madioen), dat door den spoorweg wordt doorsneden, kapt daarvoor eene strook ter breedte
van 100 meters u i t , en verstrekt 50 000 dwarsliggers voor
f 1,90 per s t u k , benevens 400 M'. vierkant beslagen balken voor f 50 per M'. Eindelijk wordt bij het leggen van
den spoorweg door de djatibosschen tusschen Tjaroeban
en Wilangan eene strook van 100 meters breedte daarvoor
leeggekapt en het hout voor den aanleg benuttigd. Op
31 Mei j l . waren van Pareu^an reeds 6(5 000 dwarsliggers
ontvangen.
Geschikt materiaal voor ballast zal bijna op de geheele
lijn zonder moeite te verkrijgen zijn. Met het aanbrengen
van de onderlaag ballast is men reeds begonnen en wordt
geregeld voortgegaan naarmate de baan vordert.
Aanleg van de lijn Iiuitenzorg-Tjitjalenyka.
Ook met het
werk aan deze lijn kon in Junij 1878 nog slechts met
enkele technici begonnen worden (die ontleend werden aan
het personeel dat met de nadere gedetailleerde opmeting
van het tracé over Soekaboemi belast was geweest). H u u
aantal is aangevuld op gelijke wijze als bij de lijn MadioenSidoardjo geschiedde.
De spoorweg, ter lengte van omstreeks 183 364 meters ' ) ,
is gesplitst in vijf sectien , namelijk:
1°. Buitenzorg - Parong Koedah , p. m. 33 863 M.
2°. Parong Koedah - Tjikasso , p. m. 37 300 M.
•3°. Tjikasso" ingraving vóór de Tjisokkan, p. m. 34801 M.
4°. Ingraving vóór de Tjisokkan-Tjipadalarang, p. m.
35 000 M.
5°. Tjipadalarang-Tjitjaleugka , p. m. 42400 M.
De 5de sectie, die geheel in de vlakte van Bandong is
gelegen , en waar dus het werk verreweg het gemakkeüjkst zal zijn , werd voorloopig onaangeroerd gelaten. De
lste en 2de sectie werden in haar geheel en van de 3de en
4de werden de moeijelijkste gedeelten onderhanden genomen.
Bij de lijn zijn werkzaam: 1 hoofdingenieur, 4 ingenieurs 2de klasse, 1 adjunct-ingenieur der lste en 3 der
2de klasse, 4 bouwkundige ambtenaren 2de klasse, 4
opzigters der lste , 3 der 2de , 1 der 3de klasse , 5 onderopzigters der l s t e , 10 der 2de , 10 der 3de klasse, en 1
adjunct-ingenieur-werktuigkundige lste klasse.
Ter ontvangst vau de goederen uit Europa is een tijdelijk magazijn voor deze lijn te Batavia o p g e r i g t ; een
tweede tijdelijk magazijn zoomede de noodige tijdelijke
werkplaatsen worden te Buitenzorg gevestigd.
Het op nieuw uitbakenen van den weg voor den aanleg
werd zeer bemoeijelijkt doordien nagenoeg alle piketten ,
bij de eerste opneming op het terrein gesteld, verdwenen
waren ; alleen de op hooge gronden geplante kapokboomen
werden nog teruggevonden. Op 31 Mei jl. was de uitbakening en waterpassing in de lste en 2de sectie nagenoeg
geheel, in de 3de sectie tusschen Tjikasso en Tjiandjoer
en in de 4de sectie tusschen de Tjitaroem en Tjipadalar^ng
voltooid. Tusschen Tjiandjoer en de Tjitaroem was men
met dit werk bezig.
_ „ . .
. . .
De onteigeningen waren op 31 Mei jl. reeds afgeloopen
over eene baanleugte van 105 857 M. (in de lste en 2de
sectie geheel, in de 3de en 4de gedeeltelijk); alle gronden
waren bij minnelijke schikking verkregen. De in het werk
gestelde pogingen , om aannemers te vinden voor de uitvoering der w e r k e n , hebben geenerlei resultaat opgeleverd. Dienaangaande i s , wat de lijn Buitenzorg-Preanger
regentschappen betreft, niets anders te zeggen dan hetgeen hierboven reeds omtrent de lijn Madioen-Sidoardjo
werd aangeteekend. Ten aanzien van het grondverzet zijn
de volgende opgaven te doen :
lste sectie. 2de8ectie. 3de sectie. 4de sectie.
Te verwerken M>.
913 375 1390 000 3 000 000 2 730130
Op 31 Mei jl. verwerkt 681896
287 726
125135
144 890
>) De juiste lengte kan nog niet worden opgegeven, daar in alle
sectien nog kleine veranderingen in het oorspronkelijk aangenomen
tracé z\jn op te nieten.
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Van de baan waren op 31 Mei jl. 15 980 M. gereed,
terwijl omstreeks 14 000 M. onderhanden waren. Over het
algemeen was de grond zonder veel moeite te verwerken ;
evenwel moest in de 1ste, 2de en 4de sectie op verscheidene plaatsen dynamiet gebruikt worden om groote steonen of rotsblokken te sprengen, en stuitte men bij diepe
ingravingen in de 3de en 4de sectie op harde padas-lagen,
die veel moeijelijkheid veroorzaken, te meer omdat het
gebruik van dynamiet tot opruiming of losmaking van dat
gesteente slecht voldoet.
De afmetingen der uit te voeren kunstwerken zijn
nog slechts voor een gedeelte bepaald, namelijk voor
412 werken, meest in de 1ste en 2de sectie. Van
de voor die 412 kunstwerken
noodig
geraamde
87 0G0 M». metselwerk waren op 31 Mei jl. 10 270 M 3 .
voltooid.
Het aanvoeren van de materialen voor de kunstwerken
g i n g in de 1ste sectie met groote bezwaren gepaard.
De lijn loopt d a a r , grootendeels op een aanzienlijken
afstand van de bestaande w e g e n , door eene streek waar
kalk noch steen te verkrijgen zijn en ook n o g geen
bruikbare klei tot het bakken van steeuen gevonden is.
Men moest dus de kalk van Parong Koedah of van
Buitenzorg, en gebakken steenen meestal van Depok
(tusschen Ratavia en Buitenzorg) aanvoeren. Bovendien
werd , na het uitbreken van de veeziekte in Soekaboemi,
het vervoer van materialen uit die afdeeling geheel
gestremd , want bij ontstentenis van beschikbare paarden
was men voor dit vervoer geheel afhankelijk van buffels.
In de 2de sectie heeft men de tusschenkomst van particulieren kunnen benuttigen om riviersteen, zand en
kalk te verkrijgen. Baksteenen en cement moest men
echter zelf maken ; vijf ovens zijn daarvoor langs de lijn
opgerigt. Het vervoer der materialen heeft in deze sectie ,
waar de lijn in de nabijheid van goede wegen loopt, geen
bezwaar opgeleverd zoolang de veeziekte niet was uitgebroken.
De materialen en werktuigen voor den bouw der tunnel
van 750 M. in de 3de sectie konden niet worden aangevoerd
zoolang niet een weg was gemaakt van Soekaradja naar
Tjimenteng. Het grootste gedeelte van dien weg (van Soekaradja tot Tjikasso) was ook noodig ter verbetering van de
communicatie-middelen der bevolking, en daarom werd
de aanleg van dat gedeelte bij gouvernements besluit van
3 Mei 1878 aan het civiel bestuur opgedragen. De uitvoer i n g van dat w e r k , eerst met kracht aangevangen, is
later zeer vertraagd geworden, vooral omdat de diensten
der bevolking vereischt werden voorde koil'ijcultuur en voor
de maatregelen die tegen de verspreiding der veeziekte
genomen moesten worden; op 31 Mei jl. was men met
den weg nog niet gereed gekomen. De ontgravingen aan
beide zijden van de tunnel waren toen zóó vergevorderd,
dat men weldra met het indrijven der eerste galerij hoopte
te kunnen beginnen. Evenwel kostte het zeer veel moeite
om arbeiders te verkrijgen voor het werk aan de t u n n e l ,
op verren afstand van de bewoonde streken en in eene
omgeving waar aan de inlandsche koelies niets geriefel ij ks
kan worden verschaft.
Met het aanbrengen van ballast voor den bovenbouw van
den weg werd op enkele plaatsen in de 1ste sectie reeds
een aanvang gemaakt. De aanvoer van grint zal in die sectie
nergens dan misschien bij de inzadeling tusschen den Salak
en den Gedeh eenige moeite kosten. De levering van 80 000
dwarsliggers is in twee gelijke perceelen uitbesteed en
opgedragen aan denzelfden aannemer die ook dwarsliggers
voor de lijn Soerabaija-l'asoeroean-Malang had geleverd.
Voor het eene perceel werd f 2,40, voor het andere f 2,37
per dwarsligger bedongen. Voorts is gebruik gemaakt
van een ontvangen aanbod om eene partij van ongeveer
2000 M 3 . timmerhout (11 000 djatibalken) tegen f 5 5 per
M3. over te nemen , omdat deze prijs buitengewoon vourdeelig moest geacht worden. Het beuoodigde hout voor
tijdelijke gebouwen en werken zal overigens ontleend worden aan de wildhoutbosscheu in de nabijheid vau den
spoorweg.
•K-rploitalie. Het gedeelte van de lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang, dat den 17den Mei 1878 voor het publiek
verkeer opengesteld/ werd (van Soerabaija tot Pasoeroean ;
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63 kilometers ' ) ) , loopt doo* eene zeer bevolkte en welvarende streek , waar velt! industrieele ondernemingen gevestigd zijn. Het personenverkeer, vooral van inlanders ,
was reeds in de eerste dagen na de opening zeer levendig
en nam in de volgende maanden uog toe. Het goederenvervoer kon nog niet van veel beteekenis zijn; immers
lag het voor de hand dat de bestaande transportmiddelen
tusschen de beide genoemde — aan zee gelegen en
door een goeden postweg verbonden — hoofdplaatsen niet
dadelijk werden prijs gegeven. Eerst na de doortrekking
der lijn tot Malang is eene aanzienlijke toeneming van het
goederen- (producten) transport te verwachten.
Op het den lsten November 1878 in exploitatie gebragte
gedeelte (van Bangil tot Sengon ; 21 kilometers) was het
vervoer aanvankelijk g e r i n g , zoo als te verwachten w a s ,
omdat dit gedeelte ligt in eene slecht bevolkte streek en
Sengon geen geschikt eindstation is.
In de bijlage Z vindt meu eene opgave van hetgeen tot
het eind vau 1878 in iedere maand vervoerd en ontvangen
is. De totaalcijfers zijn in het hier volgende! staatje zamengetrokken.

Aantal of
Opbrengst.

hoeveelheid.

Reizigers 1ste

klasse

6 210

»

2de

»

18 028

»

3de

»

264 581

Totaal reizigers-vervoer
Bagage

288 819
(K.G.)

BestelgoeJeren .

.

,f

21897,75
37 709,70
141156,41'

f

83 590

200 763,86»
1 691,48

.

(id)

567101

Vrachtgoedereu (betalende)

(ton)

8 293

Idem

(id.)

302

34 050,28
»

544

1 975,10

(niet-betalende)

Rijtuigen, paarden en
vee
(stuks)

14 345,92'

Diverse ontvangsten . i
Totale ontvangst

7 022,64
f

259 849,29

Het vervoer heeft plaats gehad met 458 personen-, 806
gemengde , 103 goederen- en 5 buitengewone treinen.
Van het totaal aantal passagiers (gemiddeld 228,5 per
trein) reisden er 2,15 pet. in de 1ste, 6,24 pet. in de 2de,
91,61 pet. in de 3de klasse. In de opbrengst van het passagiersvervoer droegen de dri<! klassen respectievelijk bij :
10,9 , 18,8 en 70,3 pet. De gemiddelde opbrengst per reiziger bedroeg in de drie klassen f 3,53,' 2,09 en f 0,53;
de gemiddeld door eiken reiziger afgelegde afstand 35,26,
34,86 en 26,68 kilometers. Rekent men alle reizigers dooreen , dan werd door eiken reiziger gemiddeld f 0,6'J* opgebragt en een afstand van 27,37 kilometers afgelegd.
De vervoerde bagage : ) bragt f 20,24, het bestelgoed
(16 703 colli) f 2 5 , 3 0 per 1000 kilogrammen op.
Van de betalende vrachtgoederen waren 3 420 500 K.G.
voor particulieren, 4 872 400 K.G. voor den lande g-daden.
Zij bragten gemiddeld f 4 , 1 1 per ton op. Gemiddeld werd
elke ton goederen over 38 kilometers vervoerd, en werd
f 0.1086 per ton-kilometer ontvangen.
Er werden 102 rijtuigen, 137 paarden en 305 stuks
vee vervoerd.
') Dit is nagenoeg de afstand van het midden van station Soeraba(ja tot het midden van station Pasoeroean, waarover de vraehtprUzen berekend worden. De afstand tusselien de eindpunten der
beide stations is op 64 kilometers te stellen.
*) Van iedere bezending worden 30 KG. kosteloos vervoerd.
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Par liaan-kilometer werd ontvangen I voor de reizigers
f 2926 , bagage f 24.05, bestel goederen f 209,09, moht>
goederen f 496,28 , rijtuigen , naarden en vee f 28,78 ,
diversen (verzending van telegrammen, verkoop van drukwerken , premien voor waardeverzekering, kruanhuren ,
weegloonen , enz.) f 102,35.
De voornaamste vrachtgoederen waren : grint, bewerkt
hout, aardewerk , kofïij , suikerstroop, tegels , brandstollen
(inol. brandhout), suiker, nianufncturen en modewaren ,

Pet. van de
Sommen.

B E N A M I N < !•

onbewerkt hout, meubelen en huisraad, emballage, dranken en provisien (respectievelijk 1976, 1148, 1078, 785,
485, 481 , 439, 352, 325, 210, 166, 123, 100 ton).
Kene gedetailleerde opgave van alle ontvangsten en uitgaven (Ier exploitatie vindt men in de bijlage AA. hieraebter , die een uittreksel uit de exploitatie-rekening bevat.
Hieronder volgt een algemeen overzigt van de uitkomsten
der exploitatie.

bruto»

Pet. van de

ontvangsten.

uitgaven.

Per dag
en per
kilometer.
a)

Per

Reizigers en bagage .

.

.

f 202 455,34»

77,91

Goederen, vee, enz. .

.

.

50 371,30'

19,39

3,20

0,67»

7 022,64

2,70

0,45

0,09'

Totaal ontvangst.
Algemeene kosten.
W e g en werken

.

.

.

f 259 849,29

. r) f36 278,23

. . . .

f

100

12,89

f

2,72'

Totaal uitgaaf

.

.

16,54

f

3,49'

b) De treinen legden 74 253
kilonieters af.

f

2,31

f

0,48'

c) De
administratiekosten
van de lijn bedroegen slechts
f 20 278,23; maar als aandeel in
de kosten der directie en algemeene nitgaven is een bedrag
van f IC 000 in rekening gebragt.
Zie daarover noot 1 in byiage
AA.

13,96

28,64

35 302,65'

13,59

27,87

2,24

0,47'

26 514,15

10,20

20,94

1,69

0,35'

28 553,25

10,99

22,55

1,82

0,38'

f 126 648,28*

48,74

100

f

8,06

f

1,70'

f 133 201,00'

51,26

. . . .

f

8,48

f

1,793

Van de winst op de exploitatie ad f 133201,00' gaat
1 pet. of f 1332 af voor de afdeeling-cbefs bij dien tak van
den dienst, zoodat
de netto winst voor den Staat bedraagt
f 131 869,005, dat is 50,75 pet. van de bruto ontvangsten.
Nopens de geëxploiteerde gedeelten van den weg en
nopens het materieel kan nog bet volgende aangeteekend
worden.
Vernieuwingen of herstellingen van den weg kwamen
uit den aard der zaak nog nagenoeg niet voor. De stalen
rails voldeden zeer goed; 12 rails moesten verwisseld worden, waarvan 3 wegens breuken en 9 ten gevolge van
déraillement. Van de dwarsliggers werden er 16 vernieuwd.
Stations waren gevestigd te Soerabaija, Sidoardjo , Bangil en Pasoeroean; halten te Goebeng, Wonokromo,
Waroe , Gedangan , Tangoelangin , Porrong , Goenoeng
(langsir. Kitten, Wonokerto, Soekoredjo en Sengon.
Bij het einde van 1878 waren in gebruik: 7 locomotieven voor personentreinen en 3 voor goederentreinen,
2 rijtuigen der Lste, 6 der 2de, 15 der 3de klasse en 3
bagagewagens, 6 paarden* en veewagens, 101 goederenwagens (21 gesloten, 30 met dekkleeden , 50 open) en 2
stellen gekoppelde wagens voor vervoer van lang bout.
Als rijtuigen 2de klasse en bagagewagens werden tijdelijk
voor die bestemming ingerigte goederenwagens gebezigd.
De rijtuigen zijn van het zoogenaamde Amerikaansche
model, met ingangen en bordessen aan de einden.
De locomotieven legden 78 931 kilometers af, waarvan
74 206 met geladen treinen , 47 met een uit ledig materieel
bestaanden trein , 88 zonder trein en 4590 in rangeerdienst.
Het verbruik van steenkolen bedroeg in het geheel
407 485 K.G., per locomotief-kilometer 5,16 en per treinkilometer 5,49 K.G.
De som der door de verschillende soorten van rijtuigen
en wagens afgelegde afstanden bedraagt 782 002 kilometers. De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
plaatsen was in de rijtuigen der drie klassen respectievelijk 5,1 , 4,4 en 1,6 tot 1. De personentreinen bevatten
gemiddeld 9,3 rijtuigen en bagagewagens en 2,1 wagens;
de gemengde treinen 7,5 rijtuigen en bagagewagens en |

a) Het gedeelte Soeraba[jaPasoeroean (C2M6 K.M.) was
gedurende 22!) dagen en liet gedeelte Hangil-Scngon (21«4 K.M.)
gedurende 61 dagen in exploitatie.

f

Tractie en onderhoud mateVervoer

Aanmerkingen.

treinmijl.

3,2 wagens; de goederentreinen 7,2 wagens ; de buitengewone treinen 6,4 rijtuigen en bagagewagens en 0,4 wagens;
de trein met ledig materieel 8 rijtuigen en bagagewagens.
Slechts 5 treinen kwamen meer dan 15 minuten te laat
aan. Twee weinig beduidende déraillementen \ ouden plaats
ten gevolge van den onjuisten stand van een wisseltung.
Twee personen verloren op den spoorweg het leven, namelijk
een wachter bij het aankoppelen van wagens, en een inlander die zich niet op den weg had mogen bevinden.
Ten slotte kan hier worden aangeteekend dat het vervoer in het eerste semester van 1879 belangrijk is toegenomen , zoo als uit de volgende cijfers blijkt:

.

.

45 333

Vervoerde
goederen.
(K.G.)
797 500

Februarij .

.

43 186

1 456 540

33 475,87

Maart .

.

.

52 040

1 783 708

40 364,83'

April

.

.

50 644

3 035 498

44 021,15

. . . .

54 773

3 65] 732

50 374,00«

Aantal
reizigers.
Januarij

Mei

.

Opbrengst.
f

35 514,31

Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat op
den lsten Mei het gedeelte Sengon-Lawang (10 kilometers)
van den zijtak in exploitatie is gekomen.
b. S u m a t r a .
In het vorig verslag is op bis. 136 medegedeeld wat
van Augustus 1876 tot Mei 1878 maandelijks op het spoorweglijntje in Atjeh (tusschen ülehleh en Kotta Hadja)
was ontvangen voor het vervoer van personen en goederen, voor zoover dit tegen betaling geschiedde. Van Junij
1878 t/m Mei 1879 bedroegen de opbrengsten in 't geheel
f 54 783,50 , namelijk :
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December 1878 f
1878 f 3 415,55
3 805,70
Januarij 1879
i
Julij
3
649,35
Februarij »
Augustus »
4 537,40
Maart
»
September »
4 615,50
April
»
»
October
4
022,55
Mei
»
»
November
Het personentarief is bepaald op f 0,50, f 0,25
voor de verschillende klassen.

Junij

5 233,50
5 679,10
5 279,20
5 453,65
4 585,50
4 440,50
en f0,10

§ 2. Particuliere spoorwegen.
De rentelooze schuld van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij aan den Staat wegens de vóór 187Ö genoten voorschotten voor rentegarantie werd, door eene
uitkeering van f 4989 uit de zuivere winst over het dienstjaar 1878 (volgens liet voorschrift van art. 90 der concessie), van f 3 300 135 op f 3 301146 teruggebragt.
Natuurlek werd ook het over 1878 genoten voorschot (ad
f 765 000) terugbetaald.
Vóórdat zij hare rekeningen over 1878 ter goedkeuring
indiende, deed de Maatschappij het voorstel om de in het
vorig verslag (blz. 137) besproken vraag, of de winst- en
verliesrekening met uitgaven voor vermeerdering van
materieel en voor uitbreiding van s*ations-inrigtingen mag
worden belast, aan eene arbitrage te onderwerpen. In Mei
1879 is haar echter te kennen gegeven dat van ile zijde
der Regering geen termen gevonden werden om nopens
deze kwestie een geding voor scheidslieden aanhangig te
maken, vermits zij zich vooralsnog tegen de opvatting
der Maatschappij ten aanzien van dit punt niet wenschte
te verzetten.
Aangaande den fiuancieelen toestand der Maatschappij
is, in aansluiting aan de mededeelingen in 't vorig verslag, liet volgende aan te stippen.
Van al hare leeningen te zamen was bij bet eind van
1877 in omloop een bedrag van f 12 339 000 aan obligatien ; daarvan werd gedurende 1878 geamortiseerd een bedrag van f 221000 '), zoodat op 1 Januarij 1879 in
omloop bleef een kapitaal van f 12 118 000. Verder werden
van de geldleening van 1874 zes obligatien (van f 1000)
uitgeloot, echter alle behoorende tot het niet uitgegeven
gedeelte. (Het bedrag der ongeplaatste obligatien dezer
leening verminderde dus tot f 3 702 000.) Na vernietiging
van de bedoelde zes obligatien zijn daarvoor in de plaats
gesteld een gelijk aantal aandeelen der 2de serie , waardoor het bedrag der onuitgegeven aandeelen dezer serie
verminderde tot f 5 978 000 en het geplaatste aandeelenkapitaal der Maatschappij klom tot f 10 022 000.
Een overzigt van den dienst der obligatieleeningen op
31 December 1878 volgt hieronder.
Jaar

Nominaal

van uitgifte.

bedrag.

Uitgegeven.

1867 .

.

.

f 4 000 000

1869 .

.

.

11 000 000

1870 .

. .

1874 .

.

.

Afgelost, a)

364 000 f

1613 000

9 023 000

734 000

8 289 O0O

2 230 200

2 230 200

2 230 200

6 000 000

2 238 000

22 000

f 23 230 200

f 1 977 000 f

In omloop.

T)

2 216 000

f 15 468 200 f 3 350 200 f 12118 000

u) Het uit de inkomsten geamortiseerde gedeelte der verschillende leeningen, op ultimo December 1877 f 889 340 bedragende,
werd in 1878 vermeerderd met de bovenbedoelde f 221000 en
beliep dus op ultimo December 1878 f 1 110 340.
') Namelijk 87 obligatien i f 1000 der leening van 1867 en 127
obligatien a f 1000, benevens 14 a f 500, der leening van 1869;
te zamen dus f 221000 (tegen f 181000 in 't jaar 1877 en f163 000
in 'tjaar 1876).
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

De waarde van (of beter liet bedrag uitgegeven voor)
den spoorweg Samarang-Vorstenlanden werd in de balans
onder uit. December 1878 gesteld op f 19 189887, en die
van den spoorweg Hatavia-Huitenzorg op f 3375 275, te
zamen dus op f 22 565162.
De ontvangsten van de beide lijnen beliepen in 1878
f 2 990 559 (tegen f 2 995 185 in 't jaar te voren), de exploitatiekosten f 1292 203 (tegen f 1357190 in 1877), en de
winst alzoo f 1 704 350 (of f 00 307 meer dan in 1877,
toen zij f 1 637 989 bedroeg). Aan de aandeelhouders kon
over 1878 worden uitgekeerd een bedrag van f 626 375
(zijnde een dividend van 6'/4 pet. over het geplaatste kapitaal), tegen f 575 920 (of 5'/4 pet.) in 1877 en f 525 525
(of 5'/4 pet.) in 1876.
De vernieuwings- en reserve-fondsen namen ook in het
afgeloopen jaar wederom toe, zoo als uit de volgende
opgaaf (omtrent den toestand op 31 December der laatste
drie jaren) blijken kan.

1870.

l«7.

1S7S.

261 933 f

303 278 f

466 406

289 322

339 324

387 166

341 446

450 761

524 395

Samarnntj- Vnrslenlanden.
Vernieuwingsfonds (materieel) .
ld.

f

(bovenbouw).

f

892 701 f 1 153 363 f 1 377 967

Ilalavia-lluilcnzorg.
160 609
Totaal .

.

.

218 149

278 682

f 1 053 310 f 1 3 7 1 5 1 2 f 1 656 649

u) Het reservefonds van dezen spoorweg bleef — nadat daarvan
reeds in 1878 voor amortisatie (volgens art. 88 c der concessie)
f 40 000 was afgegaan — nog boven het maximum van f 500 000,
zoodat in 1879 het bedrag boven dat maximum weder tot amortisatic moet worden aangewend.
Omtrent de heide spoorwegen zijn voorts nog de volgende bijzonderheden aan te teekenen.
1°.

Samarang-Vorstenlanden.

In de verslagen van 1875 (blz. 136) en 1876 (blz. 134135) vas sprake van de ontworpen of gedeeltelijk reeds
bevolen uitvoering van eenige gewone wegen in Samarang, Soerakarta en Djokjokarta , die voornamelijk ook
zouden kunnen strekken tot voedingswegen voor den spoorweg. In Julij jl. zijn omtrent den tegenwoordigen stand
der bedoelde plannen of werken inlichtingen van de Indische Regering gevraagd. Inmiddels is ten aanzien van
een der bedoelde wegen , dien in Samarang (van Godong
naar de spoorweghalte ïelawa), waaraan reeds vroeger
in heerendienst begonnen was, gebleken dat de voortzetting laatstelijk vertraagd is geworden doordien nog
eerst is nagegaan of de verbinding tot Telawa niet ware
tot stand te brengen met minder kosten dan de geraamde
som van f 100 000. Dat onderzoek is met bevredigenden
uitslag afgeloopen , en dientengevolge is bij een Indisch
besluit van 24 April jl. de verdere afwerking van den weg
gelast, waarvan de kosten nu begroot zijn op f 51 149,
daaronder begrepen het maken van twee bruggen, een
over de kali Kalongan , en een doorlaatbrug te Brongkal.
De uitvoering zal geschieden in daghuur.
Aan een landhuurder in de residentie Soerakarta werd
in November 1878 door de Indische Regering vergund om
van zijne onderneming (Djenkilon) een zijspoor met wissels
aan te leggen, aansluitende aan de hoofdlijn van den
spoorweg (tusschen de halte ïangoeng en het station Kedong Djati).
Ook werd een zijspoor aangelegd ten behoeve eeuer
onderneming in de residentie Djokjokarta.
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De in vorige verslagen besproken kwestie IxitreU'ende
de voorzieningen die genomen zouden moeten worden ter
verzekering van den vrijen loop van het water uit de
rawa 1'ening bij Ambarawa, kan nis opgelost worden bescliouwd. Door de Maatschappij wordt nu te dier plaatse
eene steetien brug met ijzeren bovenbouw van 16 M. spanning gemaakt, en zoodra die brug voltooid is, zal de
finale goedkeuring van den spoorweg kunnen plaats hebben.
De aardebaan verkeerde in het afgeloopen jaar in een
vrij goeden staat en het onderhoud had geregeld plaats.
Aan ballast werden 48 000 M'. grond en zand verwerkt,
terwijl 19 393 dwarsliggers en 2606 spoorstaven ') werden
verwisseld. De toestand der kunstwerken liet in 't algemeen weinig te wenschen over en getuigde van goed
onderhoud. Vele dezer werken werden hersteld en enkele
vernieuwd. Voor een goed onderhoud der gebouwen werd
mede zorg gedragen.
Over het rollend materieel viel niet te klagen. Het wagenpark werd vermeerderd met 10 brandhoutwagens en
10 platte wagen*. Het materieel bestond dientengevolge
bij het einde van 1878 uit 19 locomotieven, 46 rijtuigen,
12 bagage- en 311 andere wagens, waaronder 101 gesloten
goederen wagens en evenveel platte wagens.
De dienst had vrij geregeld plaats '). Alleen in Maart
(zie vorig verslag blz. 139) en in December 1878 ontstond er, tengevolge van overstrooming der Samping-rivier , gedurende een paar dagen stremming in het verkeer.
In het afgeloopen jaar werden door de treinen 6 menschen
gedood en 3 gewond; geen hunner had zich op den
weg mogen bevinden.
De uitkomsten der exploitatie waren zeer lievredigend. Niettegenstaande de bruto-opbrengst van den
spoorweg ruim i 30 000 minder was dau in de beide voorafgegane jaren, was de winst, ten gevolge van lagere
ooter. De mindere ontvangst hield
exploitane-kos.'en
verband met de soort van' het vervoer. Kr werden toch
meer reizigers en meer goederen overgebragt, maar de
eersten reisden in lagere klassen en de laatsten bestonden
voor een goed deel uit steeneu en andere artikelen , die
in de minst betalende klasse gerangschikt zijn.
Van 1874 af (toen de lijn voor 't eerst gedurende een
vol jaar over hare geheele lengte in exploitatie was) heeft de
exploitatie jaarlijks de navolgende uitkomsten opgeleverd.

Jaren.

3874. . .

Pet.
van
de
Ontvangeen. Uitgaven.
ontvangaten.
f 1 780 528

f 879 144

49,3

Winat.

Pet.
van de
ontvangsten.

zamengesteld. tegen resjiectievelijk 13,5 voertuigen (6,1
rijtuigen en 7,4 wagens) en 17 wagens in 1877.
In 't geheel werden in 1878 981 151 reizigers vervoerd ,
tegen 957 195 in 1877 Daaronder waren in 1878 928 084 ,
in 1877 901 172 reizigers 3de en 4de klasse (militairen en
gevangenen buiten rekening gelaten). Gemiddeld werd
elke reiziger in ieder der beide jaren vervoerd over een
afstand van 25,7 K. M. en bragt hij op f 0,54 in 1878 en
f 0,57 in 1877; zoodat pür doorloopen kilometer door
eiken reiziger betaald werd 2,1 cent in 1878 en 2,2 cent
in 1877. Als men het buitengewone vervoer bij gelegenbeid van de inlandsehe feesten in Maart (108 739 passagiers) uitzondert,' was het aantal overgebragte reizigers
weder het grootst in Augustus (95 795 , tegen 92 056 in 1877)
en het geringst in Kehruarij (65 201 , tegen 63 244 in
1877).
De hoeveelheid vervoerde vrachtgoederen was wederom
grooter dan in eenig vorig jaar: 167 945 ton , tegen 153 215
in 1877 en 146 736 in 1876 (waarvan respectievelijk 161 545,
147 699 en 140 873 koopmansgoederen , en verder dienstgoedereu). Het vervoer geschiedde evenwel dooreengenomen
over korteren afstand dan in 1877 of 1876; per ton bragt
liet gemiddeld slechts op f 10,24, tegen f 11,34 in 1877
en f 12,43 in 1876. Het goederenvervoer was weer het
aanzienlijkst in September, namelijk 20 821 ton (tegen
20 563 in 1877), en het minst in Februarij, namelijk
9128 ton (tegen 6682 in 1877). Afgevoerd werden 96 881 ,
opgevoerd 71064 ton (tegen respectievelijk 91 295 en 61 920
ton in 1877). De voornaamste artikelen van afvoer waren
(naar gelang van de hoeveelheid) : suiker, brandhout,
steenen , grint, werkhout, koffij, klappers, rijst, en tabak
(37 449, 15 506, 13 547, 9340, 4242, 2662, 2646, 1677
en 1343 ton); die van opvoer: rijst, brandhout, werkhout, zout, gezouten visch , manufacturen , petroleum ,
ijzer, machinerien, steenen, en dranken (15 567, 15 044, 6448,
3683, 2191, 2165, 1800, 1334, 1239, 1150 en 1148 ton).
De mnaiidelijksche opgaven betreffende het vervoer , vervat in bijlage BB , zijn in het volgende staatje voor het
geheele jaar zamengetrokken.

Aantal
of hoeveelheid.

Reizigers 1ste klasse
»

f 901 384

2de

Opbrengst.

6 549

35 342

•

29 437

83 996
337 994

50,7

»

3de

»

423 031

»

4de

»

505 053

52793

964 070

510125

13104

12993

3 977

4164

1875. . .

2 084 147

1 006 862

48,2

1 077 285

51,8

1876. . .

2 402 614

1 142 570

47,6

1 260 044

52,4

1877. . .

2 401 845

1 116 474

46,5

1 285 371

53,5

Militairen

1878. . .

2 370 510

1 054 912

44,6

1315 598

55,4

Gevangenen .

Behalve de 3664 gemengde treinen liepen er gedurende
1878 nog 52 extratreinen (waarvan 32 voor particulieren
en 20 voor het transport vau troepen); verder 37 hulpen 675 goederentreinen; in 't geheel 4428 opbrengst gevende treinen (aldus genoemd in onderscheiding van de
werk- en ballasttreinen), waarmede werden afgelegd 358 130
K. M.; terwijl in 1877 4378 treinen liepen , die een afstand
van 361 434 K. M. aflegden. In 1878 was elke gemengde
trein gemiddeld uit 13,2 voertuigen (5,9 rijtuigen en 7,3
wagens) en elke goederentrein gemiddeld uit 15 wagens

(K. G.) 143 220

Bagage

f

527 282
4 114

Bestelgoederen . . .

(id.)

125 676

19 891

Koopmansgoederen.

.

(ton)

161545

1 690 424

Dienstgoederen . . .

(id.)

6 400

29 222

Rijtuigen, paarden en
vee

(stuks)

5 008

Diverse ontvangsten
1) Aan de Maatschappij >8 bÜ e e n Indisch besluit van 15 October 1878 toegestaan om op den spoorweg Samarang—Vorstenlanden
stalen rails te gebruiken , wegende minstens 33 K.G. per strekkenden
meter. Reeds werden 1543 yzeren spoorstaven (op den zijtak) tegen
stalen rails verwisseld.
2) Van de 3664 vaste (op tyd rijdende) treinen kwamen er 281
(of 7,6 pet.) vijftien of meer minuten te laat aan; in 1877 was die
verhouding 306 van de 3649 treinen (of 8,4 pet.).

981 151

Totaal reizigersvervoer

Totale ontvangst

14 472
85105
2 370 510

Verdere opgaven nopens de uitkomsten der exploitatie
over het afgeloopen jaar zijn vervat in het volgende overzigt.
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*

Reizigers en bagage . .

f

Goederen, veo, enz. . .

Totale ontvangst
Algeineene kosten.
Weg en werken

. .

. . .

Totale uitgaaf
Winst 1878
t

1877

Aanmerkingen.

kilometer.

trein mijl.

f

f

1 754 009

74,0

8 640

23,67

4,90

85 105

3,6

419

1,15

0,24

151266

f

100

2 618

f

11677

f

f

745

f

6,4

14,2

1829

7,17

31,99

6,62

2,04 f

0,42

5,02

1,04

371318

15,7

380 239

16,1

36,2

1873

5,13

1,06

152 089

6,4

14,4

749

2,05

0,43

f1054 912

44,6

f 1 315 598

55,4

f 1 285 371

53,5

1 260 044

52,4

100

. . . .

Batavia-Buitenzorg.

Van de 6047 vaste treinen kwamen er slechts 11 een kwart
of meer te laat aan; in 1877 beliep het aantal dezer vertraK'ngen 13, tegen 23 in 1876.

.

f

1,48

35,2

Aangaande de overeenkomst, welke getroffen is om de
geregelde aansluiting tusschen deze lijn en de staatsspoorwegen van Buitenzorg naar de Preanger regentschappen
en van Batavia naar Tandjong Priok te verzekeren, is
reeds het noodige gezegd op blz. 133.
De toestand der aardebaan van de lijn Batavia-Buitenzorg was in 1878 bevredigend. Aan ballast werden op
de baan gebragt en verwerkt 1600 M \ , terwijl 2003 dwarsliggers vernieuwd en 534 spoorstaven verwisseld werden.
De kunstwerken en de gebouwen verkeerden in een
goeden staat en werden goed onderhouden. Dit was ook
liet geval met het roll°nd materieel. Het wagenpark werd
vermeerderd met 3 rijtuigen (1 gemengd rijtuig en 2 rijtuigen 3de klasse). Het materieel bestond dientengevolge
bij het eind van 1878 uit 8 tenderlocomotieven , 37 rijtuigen , 7 bagagewagens of als zoodanig dienstdoende goederenwagens , en 67 goederen*, vee- of houtwagens(onder
welke 22 gesloten goederenwagens).
Op den dienst langs de baan en op de treinen viel niets
aan te merken '). Een Europeesch reiziger werd ten gevolge van eigen schuld overreden en gedood.
De ontvangsten van het personen- en van het goederenvervoer bleven steeds toenemen, en ook het winstcijfer
was weder hooger dan in vorige jaren , zoo als te zien
is uit de volgende opgaaf, die tot 1874 teruggaat,
omdat de spoorweg toen voor het eerst gedurende het
volle jaar in zijn geheel in exploitatie was.

u u r')

1'er

en per

22,4

In het eerste semester van 1879 hebben de ontvangsten
omstreeks f 862 800 bedragen , of f23,48 per dag-kilometer ,
dat is p. m. f 123 200 meer dan in hetzelfde tijdvak van
1878 en p. in. f 80 400 meer dan in het eerste halfjaar
van 1877. (De opbrengst per dag-kilometer was over
dezelfde maanden van 1878 en 1877 respectievelijk f 20,13
en f 21,29.)
2°.

1'er dag

531396

f 2 370 510
f

I'et. van de
Per jam1'et. van de
brutoen per
ontvanguitgaven.
sten.
kilometer.

f

5 196

f

14,24 f

2,95

f

6 481

f

17,75 f

3,67

f

6 332

f

17,34

3,55

16,95

6 207

Jaren.

f

3,42

Ontvangsten. Uitgaven.

1874.

.

.

1875.

.

1876.

De lengte van den spoorweg bedraagt p. m. 203 kilonicters (normaal spoor).
De opbrengst gevende
treinen doorliepen in 1878
een afstand van 358 130
kilometers.

Pet.
van de
ontvangsten.

Winst.

Pit.
van de
ontvangsten.

458 670

f 213 090

46,4

f 245 580

53,6

.

496 619

225 166

45,3

271 453

54,7

.

.

550 516

231 139

42,0

319 377

58,0

1877.

.

.

593 340

240 722

40,6

352 618

59,4

1878.

. .

626 049

237 291

37,9

388 758

62,1

f

Terwijl in 1877 6075 opbrengst gevende treinen geloopeu
en een afstand van 165 217 K.M. afgelegd hadden, bedroeg in 1878 het aantal treinen slechts 6047 en de afgelegde
afstand 165 806 K.M. Het verschil ligt in de extratreinpn,
wier aantal van 75 in 1877 tot 47 in 1878 daalde *). Het
aantal der gemengde, oumibus- en sneltreinen (respectievelijk 1460, 3924 en (il6) was in 1878 gelijk aan dat van
1877. De treinen bestonden in 1878 gemiddeld uit 8,75
voertuigen (waarvan 4,95 rijtuigen en bagagewagens), tegen
8,05 voertuigen (waaronder 4,75 rijtuigen en bagagewagens)
in 1877.
Het reizigersvervoer nam weder belangrijk toe. Er werden in 1878 895 443 passagiers vervoerd, tegen 766 809
in 1877 en 712 015 in 1876; daaronder waren in de drie
genoemde jaren respectievelijk 695 983, 601040 en 559 026
reizigers 3de klasse (ongerekend de militairen of gevangenen).
De afgelegde afstand was voor eiken reiziger dooreengenomen
17,1 K. M. (tegen 18,5 in 1877 en 19,1 in 1876), en de opbrengst
f 0,42 (tegen f 0,46 in 1877 en f 0,47 in 1876). zoodat
de reizigers voor eiken door hen afgelegden kilometer
(zoowel in 1878 als in de beide voorafgegane jaren) ongeveer 2'/» cent betaalden. Per maand liep in 1878 het
aantal vervoerde passagiers uiteen van 65 898 (in Februarij)

3 8 extratreinen dienden gedurende 1878 voor het vervoer van
militairen, 10 voor particulieren en 29 voor goederen.

[*.
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tot 81 558 (in Augustus). De ontvangsten ter zake van
het personenvervoer bedroegen f'378 547 (in 1877 f 354257
en in 1876 f 334 624), Het vervoer van koopmansgoederen
was in 1878 minder dan in 't jaar te voren (40 562 ton
tegen 42 530 ton in 1877), maar meer dan in 1876 (toen
dit vervoer slechts 35 849 ton bedroeg). Gemiddeld werd
per ton ontvangen f 4,82 (tegen f 4,91 in 1877 en f 4,67
in 1876), en elke ton werd gemiddeld over 43,8 K.M.
vervoerd (in 1877 over 40,8 K. M. en in 1876 over
42 K. M.); de opbrengst van dit vervoer bedroeg
in 1878 f 195 518 (tegen f 186 454 en f 167 601 in de
beide andere jaren). Afgevoerd werden 16450 en opgevoerd 24 112 ton (tegen respectievelijk 18504 en 24 026 in
1877 en 15111 en 20 738 ton in 1876). Naar de hoeveelheid
te oordeelen , werd de afvoer het meest gevoed door het
transport van rijst, groenten , thee , en kofiïj (3607 , 2977 ,
2106 ei: 1795 ton), en de opvoer door het transport van
de volgende producten en goederen : rijst, steenkolen ,
steenen , gedroogde visch , zout, en manufacturen (4878 ,
3252, 2945, 2167, 2140 en 1125 ton). j In verhouding
tot de overige maanden wat het vervoer h t aanzienlijkst
in October (4147 ton), het geringst in Februarij (2516 ton).
Het vervoer van dienstgoederen , in 1876 14280 ton en
in 1877 9816 ton , bedroeg in 1878 slechts 4992 ton , vermits
weder zooveel minder grond en ballast te transporteeren viel.
• De bovenaangehaalde bijlage DU bevat eene gedétailleerde statistiek van het vervoer in de verschillende maanden van 1878. De voornaamste cijfers over het geheele

BENAMING.

jaar zijn in liet navolgende overzigt zamengevat.
Aantal
of hoeveelheid.
Reiziger! 1ste klasse .
»
2de
»
»
3de
»

19 237
154 895
695 983

f

21392
85 585
266 139

870 115
23 907
1421

f

Militairen . . . . . .
Gevangenen
. . . .

373116
4 476
955

Totaal reizigersvervoer
895 443
(K.G.) 119 078
Hagage
Bestelgoederen . . . (id.) 109 888
40 562
Koopmansgoederen. . (ton)
4 992
Dienstgoederen ') . . (id.)
Rijtuigen, paarden en
(stuks)
2 320
Diverse ontvangsten .

f

378 547
4 788
6 648
195 518
4 062

Totale ontvangst

Pet. van de
Per jaar
Pet. van de
brutoSommen.
en per
ontvang• uitgaven.
sten.
kilometer.

kilometer.

treinmijl.

f

f

61,3

215 403

34,4

3 714

10,16

1,30

27 311

4,3

471

1,29

0,16

.

.

W e g en werken

.

.

.

Totale uitgaaf
W i n s t 1878

f

2,31

f

10 794

f

29,57

f

3,77

f

820

f

2,24

f

0,29

47535

7,6

20,0

53 715

8,6

22,7

926

2,53

0,32

64 928

10,3

27,3

1 119

3,07

0,39

71113

11,4

30,0

1226

3,36

0,43

f 237291

37,9

f 388 758

62,1

>

1877

f 352 618

59,4

»

1876

319 377

58,0

100

. . . .

In het eerste semester van 1879 l»ereikten de ontvangsten , volgens voorloopige opgaven , een totaal van omstreeks
f 299 300 of f 28,51 per dag-kilometer, dat is p. m. f 1900
minder dan in hetzelfde tijdvak van 1878 en p. m. f 16900
meer dan in het eerste halfjaar van 1877. De opbrengst
per dag-kilometer was over dezelfde maanden van 1878 en
1877 respectievelijk f 28,69 en f 26,90.
IV.

18,12

Aanmerkingen.

f 383 335

100

6 609

Per

en per

.

Algemeene kosten .

f

Per dag

.

f 626 049

STOOMWEZEN.

In het jaar 1878 werden , ingevolge het reglement in
ndisch Staatsblad 1873 n°. 218, 107 acten van vergunning uitgereikt tot het gebruik van 127 stoomketels,
waarvan 86 nieuwe en 41 gewijzigde of verplaatste.
Van die 127 stoomketels waren er 73 geplaatst in suikerfabrieken, 11 in werkplaatsen, 3 in houtzagerijen,
5 in ijsfabrieken, 2 op koffijondernemingen, 1 in eene
waterzuiveringsfabriek, 4 op een droogdok, 1 in eene
steenbakkerij , 5 in gasfabrieken , 1 in eene arakstokerij ,

626 049

Als naar gewoonte volgen hier nog eenige berekeningen
omtrent de uitkomsten der exploitatie over het afgeloopen jaar.

Goederen , vee, enz.

Totale ontvangst

9 175
27311
f

Reizigers en bagage .
.

Opbrengst.

f

4 091

f

11,20

f

1,43

f

6 703

f

18,37

f

2,34

f

6 079

f

16,65

f

2,13

5 506

15,05

De spoorweg heeft eene
lengte van ruim 58 kilometers (smal spoor); de
opbrengst gevende treinen
doorliepen in 1878 165 806
kilometers.

1,90

1 in eene indigofabriek, 1 in eene kalkbranderij en 19 in
stoom vaartuigen.
Door de ambtenaren van het stoomwezen werden nog
13 tijdelijke (voorwaardelijke) acten van vergunning uitgereikt voor het gebruik van 14 stoomketels. Van die
ketels waren er 11 opgesteld in suikerfabrieken, 1 behoorde bij eene stoombrandspuit, 1 werd gebezigd bij de
besproeijing van rijstvelden , en 1 was in eene stoomsloep
geplaatst.
Van de 1335 vergunningsacten, die in 1853 tot en met
1878 waren uitgereikt, waren bij het einde van laatstgenoemd jaar nog van kracht: 880 voor nog in gebruik
zijnde en 46 voor tijdelijk buiten werking gestelde ketels.
Nadere opgaven betreffende de stoomketels, waarop de
nog van kracht zijnde vergunningsacten betrekking hebben , vindt men in bijlage CC hierachter.
') Hieronder 4376 ton grond en ballast, tegen 8987 in 1877 en
13 364 in 1876.

BQlage G.

Tweede Kauier. ui
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Do liepalingen van het reglement in Indisch Staats- i wekelijkschen maildienst tot een veertiendaagschen dienst
en het vertrek harer stoomschepen uit Amsterdam in stede
blad 1873 n°. 218 werden ook in liet afgeloopen jaar behoorlijk nageleefd , en het gebruik van stoom gaf geen i van uit Nieuwediep , werd met de stoomvaartmaatscliappij
» Nederland " onder dagteekening van 23/27 Mei jl. een
aanleiding tot eenig ongeluk.
nieuw postcontract gesloten , strekkende ter vervanging
Aan 79 personen werden certificaten van bekwaamheid
van het contract van 10 Januarij 1877 (Bijblad op bet lnuitgereikt, als hedoeld hij art. 54 van dat reglement,
disch Staatsblad n°. 3175), zoo als dit gewijzigd was bij
namelijk aan 33 machinisten, 20 locomotief* en niachinecontract van 22 September 1877. De veertiendaagsehe reidrijvers en 20 stokers.
zen begonnen uit Amsterdam op den 20ston April en uit
Batavia op den 21sten Junij. Het vertrek van de stoomV . P0ST- EN TELEGRAAFDIENST. ')
schepen uit Napels werd bepaald op den dertienden (in
§ 1. Vereenit/de dienst.
stede van den twaalfden) d a g na het vertrek uit Nederland '). Verdere wijzigingen , in de bestaande regeling der
De wijziging der formatie van het personeel voor den
reizen g e b r a g t , zijn reeds besproken op blz. 101. De garanpost- en telegraafdienst, waarvan op blz. 142 van het
tie eener opbrengst van f3000 per reis voor het brievcnvorig verslag sprake was, is thans volledig in toepassing
vervoer, die bij het oude contract aan de Maatschappij
gekomen, doordien ook te Buitenzorg en te Weltevreden
verzekerd was, is nu ook over het vermeerderd getal rei(achtereenvolgens sedert 1 Octoher 1878 en de eerste dagen
zen uitgestrekt. Mitsdien bedraagt die garantie per j a a r ,
van Februarij 1879) de tot dusver nog gescheiden postover 26 uit- en 20 t'huisreizen , f 150 0 0 0 , voor de helft
en telegraafkantoren vereenigd zijn geworden. Voor de
ten laste van de Nederlandscho, voor de andere helft ten
ten vorigen jare aangekondigde uitbreiding van hetpostlaste van de Indische begrooting. Over 1879 zullen echter
en telograafverkeer, zoowel op Java als op S u m a t r a ,
uit den aard der zaak slechts 23 uit- en 22 t'huisreizen
onderging die formatie in 't begin van 1879 (Indisch
te maken zijn 4 ).
Staatsblad n°. 39) eene nieuwe wijziging, waardoor liet
Onlangs is niet de Fransche postadministratie overeenpersoneel voor den kantoordienst thans gebragt is op 99
gekomen dat de brieven malen uit Nederlandsch Indie naar
kantoorchefs, 133 commiezen, 40 adjunct-commiezen en
Nederland, die met de Fransche paketbooten worden
50 hulp-commiezen. Van de nieuwe kantoren konden, iu
verzonden , voortaan te Napels in plaats van te Marseille
de eerste helft van dit j a a r , reeds geopend worden de
zullen worden ontscheept, omdat hierdoor voor de brievenmnlen
post- tevens telegraafkantoren te Kraksaan (20 Februarij),
Padang-Pandjang (24 Februarij), Djember (3 Maart), Pat- de reis verkort en bovendien het zeegevaar verminderd wordt.
Ook de brievenmalen van de Nederlandsch Indische postjitan (18 April), Ponogoro (19 April) en Joana (13 Junij),
administratie voor Groot-Brittannie worden , bij verzenbenevens het postkantoor te Tandjong Poera in de afdeeling
ding met de vermelde booten, thans te Napels — in
Langkat (7 Junij).
stede van te Marseille — afgegeven.
Thans is besloten om ook eenige aan den staatsspoorweg
In verband met het op 1 Junij 1878 te Parijs gesloten
Soerabaija-Pasoeroe .n-.Malang gelegene plaatsen in de voorverdrag 6) ter herziening van het postverdrag van Bern
deelen van het post- en telegraafverkeer te doen deelen ,
dd. 9 October 1874 , zijn bij Koninklijk besluit van 17 Janudoor er, voor zooveel nog noodig, hulppostkantoreu te vestiarij jl. (Nederlandsch Staatsblad 1879 n°. 4 , Indisch Staatsgen en op die kantoren dan tevens (door middel van den
blad n°. 115) nadere regelingen gemaakt omtrent het port
spoorwegtelegraaf) telegrammen van en voor de gewone
der
brieven en verdere s t u k k e n , die tusschen Nederland
telegraafkantoren te doen ontvangen en verzenden. Te
en Indie worden uitgewisseld. Ter uitvoering van dat besluit,
Bangil (waar reeds een hulppostkantoor bestaat) kan dit
't welk met 1 April 1879 is in werking getreden , werd den
zonder vermeerdering van uitgaven geschieden, maar voor
31sten
Januarij jl. ook een nieuw reglement op het postverde drie andere plaatsen waar de maatregel voorshands is
keer tusschen Nederland en Nederlandsch Indie vastgesteld.
in te voeren, (namelijk te Porrong, Waroe en L a w a n g ) ,
Bij deze nadere regelingen — waardoor die van 1877,
moeten hulp-postcommiezen worden in dienst gesteld,
in het verslag van dat jaar op blz. 154 besproken , verwaardoor het aantal dezer beambten zal klimmen tot 59.
vangen zijn — bleef het port der brieven (25 cent voor
Ter voorkoming van on voltalligheid van het personeel
gefrankeerde en 40 cent voor ongefrankeerde brieven , per
bij den post- en telegraafdienst, wanneer ter vervulling
15 g r a m , ) onveranderd. Dat der briefkaarten werd daarvan eenigen rang voor het oogenblik geen geëxamineerde
entegen verlaagd van 12'k cent tot 7'/ s c m t per k a a r t 6 ) ,
candidaten beschikbaar zijn, is onlangs bepaald (Indisch
terwijl bet port der acten en geschreven bescheiden (paStaatsblad 1879 n°. 114) dat ter vervanging van ambtepiers d affaires), der gedrukte stukken en der monsters
naren van hoogeren rang bij bedoelden dienst, zoo daartoe
van koopwaren — tot dusver 7 1 /; cent per 50 gram bedraaanleiding bestaat, een gelijk aantal van minderen rang
5
gende
— werd verlaagd tot 5 cent per 50 gram , met toekunnen worden aangesteld ).
Voorts is nopens de vergoeding der reiskosten , welkt;
de lagere ambtenaren hebben te maken om (te Batavia)
3
) Door deze bepaling ontstond de gelegenheid om de via Napels
examen te doen voor een hoogeren r a n g , eene gelijknaar
Indie te verzenden brieveiinialen, die tot dusver's Maandagsoortige bepaling gemaakt als voor de opzigters van den
door liet spoorwegpostkantoor Amsterdam—Emmerik verwaterstaat (zie blz. 127 hiervóór), zoodat thans steeds ver- I ochteads
zonden werden , voortaan des Dingsdags te expedieeren. Men vergoeding wordt verleend aan degenen die voor de eerste
wachtte dat dientengevolge meer brieven met de Nederlandsche
maal examen doen voor den rang van commies der 3de
mail zouden worden verzonden, omdat de handelscorrespoiidentie
nu 's Maandag-avonds kan worden gesloten in plaats van op Zaturklasse of de daarop volgende hoogere rangen beneden
dag , zoo als tot dusver.
dien van adjunct-inspecteur.
§ 2.

Brievenposterij.

Correspondentie tusschen Indie en Xederland of vreemde
landen. In verband met de uitbreiding van haren drie') Het onder dagtcekening van 25 Augustus 1878 te Batavia in
druk verschenen* „ Verslag omtrent den gouvcrnenients post- en
telegraafdienst in Nederlandsch Indie over liet jaar 1877" (het derde
jaarverslag betreffende den vereenigden dienst) is afzonderlijk aan
de Staten-Generaal aangeboden.
l

) Van de — biykens blz. 143 van *t vorig verslag — aangevraagde twee ambtenaren voor de betrekking van adjunct-inspecteur
bij den post- en telegraafdienst werd aanvankelijk slechts één naar
Indie uitgezonden, die daar in 't begin van 1879 werd werkzaam
gesteld. Onlangs is nog een candidaat, die eveneens hier te lande
aan de eischen van het nieuwe examen-programma had voldaan,
op nadere aanvraag uit Indie, met gelijke bestemming ter bescliikking van den Gouveraeur-Generaal gesteld.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

<) Evenals in 1877 werden in 1878 17 uit- en 10 t'huisreizen
rnlbragl, waarvoor dus aan de Maatschappij te goed kwam f 99 000.
Daar wegens vracht der mailpakkctten slechts f 25 545,22' werd
verdiend, moest een bedrag van f 73 IhiftT* door den Staat worden
bygepast. Boeten werden in 1878 alleen beloopen voor enkele gevallen van te late aankomst, doch zjj konden tot het volle bedrag
van f 1868,75 worden teruggegeven wegens zooveel vroegere aankomst op andere reizen. In 1877 was f 26 908,76 aan vracht verdiend en op het bjj te passen bedrag ad f 72 091,24 eene boete van
f 25 voor eene nalatigheid ingehouden. De boeten voor te lateaankomst (f 1437,50) waren ook in dat jaar gecompenseerd.
4

) Opgenomen in Indisch Staatsblad 1879 n». 194.

») Onlangs is in toesteinmcnden zin geantwoord op eene vraag
van het internationaal bureau der Algenieene 1'ostverccniging te
Hem , of de Nederlandsche Kegcriug bereid was o. a. in het liuitenlandsch verkeer van Nederlandsch Indie briefkaarten niet behuild
antwoord toe te laten. Het port van een vooraf betaald antwoord
is bepaald op een geiyk bedrag als dat van de briefkaart zelf,
namelijk 7'/j cent.
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passing echter van een minimum, wat de noten en geichreven beeobeideo betreft, ven 15 cent, en wat <le
moutten betreft, van 7'/» cent, voor elke verzending
onder een afzonderlijk adres. Voor ontoereikend gefran-

Iceerde brieven en verdereitukken , die thans ionderbeperkin^ zijn toegelaten , wordt van den geadresseerde bijbe-

taling van tweemaal de ontbrekende som gevorderd. Het
vaste regt, voor aangeteekende brieven en allo andere
aangeteekende stukken verschuldigd, bleef bepaald op 10
cent boven het gewone frankeerge'd;

bel port der be-

rigten van ontvangst wegene aangeteekende brieven enz.

werd daarentegen verhoogd van 0 tot 10 cent. l)e sohadeloosstelliug, hij het verloren gaan van een aangetee*
kenden brief of eenig ander aangeteekend stuk toe te ken-

nen, bleef op f 25 bepaald ').
Ten opsigte van de correspondentie tusschen Nederlandjcb

Indie en andere landen der Postvereenigiog (uitgenomen
Nederland) werd door den Gouverneur-Generaal hij een hesluit van 11 Maart j l . eene regeling g e m a a k t , waarbij
bepaald werd dat de porten en het regt van aanteeken i n g , vastgesteld bij voormeld Koninklijk besluit van 17

Januarij jl., ook on die correspondentie van toepassing

zouden zijn ,• behalve wat betreft de Straits Settlements
en Portugeesch Timor, waarvoor het briefport gesteld werd
op 15 cent voor gefrankeerde en on 25 cent voor onge-

frankierde brieven (per 15 gram), terwijl het port der

briefkaarten op 5 cent per k a a r t , en het port van alle
andere stukken op 2'/j cent per 50 gram bepaald werd ,
met een minimum echter, wat de acten en geschreven
bescheiden betreft, van 15 cent 2 ) , en , wat de monsters
van koopwaren betreft, van 5 cent voor elke verzending
onder een afzonderlijk adres.
De Nederlandsen Indische postagentschappen te Singapore
en te P i n a n g , in het begin van 1878 opgerigt, voldoen
uitstekend. In de regeling hunner diensten, zoo als die
in het vorig verslag (hlz. 144) beschreven werd, is nog
eenige verbetering gebragtdoor de bepaling dat het agentschap te Singapore de brieven enz. voor het oostelijk gedeelte van den Indisclien archipel niet over Samarang verzendt, maar zooveel mogelijk regtstreeks, met de veelvuldige
stoom vaartgelegenheden uit .Singapore. Tot opheffing van alle
onzekerheid nopens de verhoiuling van die agentschappen
tot de Britscbe kantoren (verg. hlz. 1 hiervóór) is tusschen
de wederzijdsche postadministratien eene overeenkomst gesloten , welke de bekrachtiging van de Indische Regering
en van het Gouvernement der Straits Settlements heeft
erlangd. Bij die overeenkomst is bepaald dat onze agentschappen als grenskantoren tegenover de Straits Settlements worden behandeld, zoodat met h e n , even als met
de kantoren te Batavia en S a m a r a n g . de vreemde mails
worden uitgewisseld , en dat de zoogenaamde buitenkantoren in Nederlandsch Indie , die regtstreeksche stoomgemeenschap met de Straits hebben , hunne brieven , e n z . ,
voor Singapore en Pinang zelf bestemd, niet aan onze
agenten , maar regtstreeks aan de Engelsche postkantoren
adresseeren. De instructie voor onze postagenten (van 23
Januarij 1878) is nu o. a. in dier voege gewijzigd, dat zij
op hunne standplaats geen brieven enz. mogen doen bestellen of ter verzending aannemen.
Postwisselcerkeer met Nederland en vreemde landen. Van
de gelegenheid tot verzending van gelden per postwissel
werd ook in 1878 wederom een ruim gebruik g e m a a k t ;
de omzet bedroeg bijna f 1 139 000 (of ruim f 100 000
meer dan in 1877). De verzendingen naar Indie bleven,
in verhouding tot die in omgekeerde r i g t i n g , weder zeer
>) Hij liet bespraken Koninklijk besluit werd — even al» vroeger — in het midden gelaten of de behwignobbende op die sehadelOOMtelllilg aanspraak beefl ingeval van schipbreuk ol andere ovcrmagt In verband niet art. 0 van liet postverdrag van 1'arija is echter
als regel aangenomen dat de Nederlandsch-Indische postadministratie
{ngev.il van force niajeure </<r/i schadevergoeding zal verleenen, doch
dat z\j , bij ilc beoordeeling van wat onder force majeure te verstaan is, de meest mogelijke mildheid tegenover het publiek moet
betrachten en dus in twijfelachtige gevallen steeds ten gunste van
het publiek moet aannemen dat er van geen force majeure sprake
behoeft te z(jn.
") Dit minimum en het zoo even bedoelde briefport van 15 cent
zijn sedert (Javasche Courant van 5 Augustus 1879) teruggebragt op
12','j cent (het aequivalent van de in liet verdrag van Parjjs genoemde cijfers van 25 centimes).
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gering. Naar Indie werd namelijk slechts overgemaakt
Ben hel rag van bijna f 5!) 000 (waarvan ongeveer f 9000
uit vreemde landen), uit Indie daarentegen ongeveer
f 1080 000 (waarvan ruim f 5 8 000 naar vreemde landen).
Gedurende liet eerste kwartaal van het loopende jaar l>edroeg de omzet reeds f 21)1700 (waarvan f 15 500 uit
Europa naar Indie).
Posterijen in Indie. Met de verbetering van het brievenvervoer werd geleidelijk voortgegaan. Natuurlijk leidde
de opening van den spoorweg Soerabaija-Pasoeroean tot
eene vermenigvuldiging in het postverkeer tusschen beide
plaatsen ; maar ook elders werden de diensten uitgebreid.
Zoo wordt sedert 1 September 1^78 de post tusschen Soerakarta en Boijolali zes malen in stede van drie malen per
week vervoerd (Indisch Staatsblad 1878 ii°, 219). Zoo is
een postdienst (drie malen 's weeks) ingesteld tusschen Bondowosso en Djemher, terwijl magtiging is verleend om
den postdienst per postillon met eigen paard tusschen
Proholinggo en Loemadjang (zes malen 's weeks) en tusschen
Toentang en Salatiga (dagelijks) te vervangen door gelijke
diensten per kar (Indisch Staatsblad 1879 n°. 112 en 113).
Het vroeger aankomen der. post van Batavia te Samar a n g ten gevolge van de invoering der ligtere postkarreu
langs de hoofdlijn over Java (zie vorig verslag hlz 145)
maakte bet mogelijk o m , met ingang van 1 januarij j l . ,
de post 10 uren vroeger van Samarahg naar Soerabaija te
doen vertrekken. Men kan dus verwachten d a t , zoodra
de ligtere postkarren , welke thans tot Rembang g a a n ,
tot Soerabaija zullen doorloopen , de postpakketten te Pasoeroean en op de verdere plaatsen in den oosthoek van Java
één d a g vroeger dan totnogtoe zullen kunnen worden besteld.
Bij wijze van proef zijn extra-posten ingesteld voor het
vervoer der mails die per spoor te Buitenzorg en per
boot te Samarang worden aangebragt op zoodanige tijdstippen , dat zij geruimen tijd zouden moeten blijven liggen alvorens met de gewone post verder te kunnen gaan.
Urn het brievenvervoer in de residentie Benkoelen behoorlijk te verzekeren en al dadelijk het ongeoorloofd gebruik van heerendienstpligtigen ten behoeve der post te
doen ophouden 3 ) , is in Julij jl. besloten aldaar nog 15
vast bezoldigde postloopers meer in dienst te stellen,
waartoe de begrooting voor 1879 genoegzame ruimte
laat.
De gelegenheid tot het vervoer van reizigers met de
gouvernements-brievenpostkarren w e r d , met ingang van
20 September 1878, ook op het eiland Madura (tusschen
Bangkallan en Sumanap) opengesteld. Het bedoelde vervoer
van reizigers wordt se.lert Februarij 1879 (Indisch Staatsblad n°- 80) beheerscht door een reglement, vastgesteld
door den Gouverneur-Generaal, waarbij de bestaande praktijk in hoofdzaak gehandhaafd is *). De vracht is bepaald
op f 0,20 of f 0,10 per paal, naar gelang van de zitplaats,
üienstreizigers betalen de halve vracht.
Statistiek. Terwijl in bijlage DD uitvoeriger gegevens
worden verstrekt, volgt hier een driejarig overzigt betreffende het binnen- en buitenlandsch vervoer zoowel
van brieven, drukwerken , enz., als van postwissels. De
opgaven getuigen weder over het algemeen van gestadigen
vooruitgang, zoowel in liet binnenlandsch als in bet buitenlandsch postverkeer.
s
) In 1877 was namelijk door den toenmaligen adsistent-resident
van Benkoelen bepaald dat de aangestelde postloopers, waar die
niet zonder geleide door de onveilige wildernissen konden gaan,
vergezeld zouden worden door heerendienstpligtigen. Uit was niet
overeen te brengen inet de ordonnancie tot regeling der heerendiensten in genoemd gewest (Indisch Staatsblad 1869 n°. 79), noch
ook met de nieuwe regeling van het brievenvervoer aldaar (Indisch
Staatsblad 1877 n». 21).

<) Ingevolge dat reglement is door den directeur der burgerlijke
openbare werken bepaald dat de postkarren voor het vervoer van
reizigers moeten zijn ingerigt op de navolgende lijnen : 1°. AnjerSerang-Weltevreden ; 2°. Buiienzorg-Cheribon-Sainarang-Soerabaija ;
3». Soerabaija Kediri-Madioen Socrakarta; 4». Banjoemas-Poerworedjo-Magelang-Anibarawa; 5°. Banjoemas-Tjilatjap; 6«. ProbolinggoBezoeki-Sitoebondn, en 7". Kanial-Bangkallan-Pamakassan-Suinanap.
Met ingang van 1 Juljj jl. is hierbö gekomen de postrit MadioenPonorogo. Op de postrit Cheribon-Tagal-Pekalongan wordt, van
dien datum af, zoowel in het brieven- als in het personen-vervoer
door een aannemer voorzien.
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1876.

1877.

191] 812

2 040 592

2 205 197

Ongefrankeerde brieven

296 392

274 355

321 509

Dicnstbrieven

715 709

729 337

812808

2 923 913

3 050 284

3 339 514

1°.

1878.

«)

BRIEVEN, DRDKWBRKIM BNZ.

ii.

Uiiini'iiltiiiil.scli verkeer.

Gefrankeerde brieven

Totaal brieven

Papieren en bescheiden (papier* d'aflairee)

1 782 753 stuks 1 784 228 stuks 1 958 765 stuks
9 315 »
13 lül »
14 846 •
269 »
119 »

Totiuil dezer drie categorien

1 792 068 stuks 1 777 658 stuks 1 973 730 stuks

Dagbladen en andere drukwerken . . .
Monsters en stalen van koopwaren.

.

.

104 583

i) 133 331

142 847

Ontvangen brieven

219 729

241 873

294 066

Verzonden

213 255

258 244

287110

432 984

500 117

581 176

Aangeteekende stukken (reeds onder de vorige opgaven begrepen).
b.

Biiileiilamlseh verkeer.

>

Totaal brieven
Dagbladen en andere drukwerken
Monsters en stalen van koopwaren

f

£ g

682 367 stuks

4 8784 K.G.

58 727 K.G.

?

8 307 stuks

16 553 stuks

f >g

Papieren en bescheiden (papiers d'aflaires)

40 •

g es

Aangeteekende stukken (reeds onder de vorige opgaven \
begrepen)
Ontvangstbewijzen voor aangeteekende stukken.
2°.

d
5

.

£f

12

•

fl

E4

9116

.

9 629

17 251

95

161

POSTWISSELS.

postwissels

75153

81944

83 585

Idem buitenlandsche I uit Indie naar Europa

12 528

14 460

15 345

779

794

1231

13 307

15 254

16 576

Aantal afgegeven binnenlandsche

postwissels

I

» Europa naar Indie

Totaal der buitenlandsche
3°.

postwissels. c)
BRIEFKAARTEN.

5

cent) .

254 308

265 177

294 465

» ) .

15 627

20 202

31243

9 884

10 640

269 935

295 263

336 348

Brieven geadresseerd aan onbekenden of aan personen wier \voonplaats niet was te vinden

18 553

19 947

19 729

Geweigerde brieven , onafgehaalde poste-restante brieven , on brieven geadresseerd aan personen die overleden of zouder achterlating van hun adres vertrokken waren

33 024

32 721

36 218

Totaal rebuten

il 577

52 668

55 947

Aantal uitgegeven enkele

briefkaarten (ft

idem

dubbele

»

(a 10

idem

buitenlandsche

»

(a 12'/» » ) .

Totaal briefkaarten
4°.

REBUTEN.

o) De cijfers over 1878 zijn nog van voorloopigen aard.
I>) Verbeterd cijfer.
') Over het verschil van het hier aangeduid getal buiirulamlsrlir postwissels over 187C en 1877 met de opgaven in de jaarverslagen
van den post- en telegraafdienst over dezelfde jaren, zie men de aanteekening in bijlage DD.
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De gewone ontvangsten van do brievenposterij over dfl
laatste drie jaren blijken uit het volgende overzigt (dat
verbeterde opgaven over 1877 en nog slechts voorloopige
cijfers over 1878 ljevat).
1877.

1876.

1878.

Porten van ongefrankeerdc brieven enz., en regt op postwissels. f 167 338 f 137 914 f 129 330
Gedebiteerde poet- (frankeer.)
zegels, portzegela, brief kaarten en omslagen voor brieven a)

520 185

500 307

494 004

Passagegelden (wegens personenvervoer per brievenpostwagcn)

39 251

60 433

41860

f 722 774

f 688 654

f 665 194

Te zamen .

u) Dergelijke briefomslagen (met postzegelstempel) zj)n in NederUndsch Indie eerst met 1 January 1878 ingevoerd, aanvankelijk in
twee soorten (10 en 25 cent), terw(j| sedert Kebruary 1879 (Indisch
Staatsblad n". 88) ook omslagen met een postzcgelstempel van 20 cent
verkrijgbaar gesteld zijn.
§ 3.

Paardenposterijen.

In het vorig verslag werd, met verwijzing naar berigten
van vroegere jaren , nog g e w a g gemaakt van in Indie
aanhangige voorstellen tot reorganisatie der gouvernements-paardenposterij en der zoogenaamde binnenlandsehe
paardenposterij, vroeger regentsposterij genoemd. Het is
echter nader gebleken dat van eene reorganisatie eigenlijk
geen sprake meer is geweest sinds de Indische Regering
het denkbeeld had verworpen om de binnenlandsehe met
de gouvemements-paardenposterij zamen te smelten onder
het l>eheer van de postadministratie (zie het verslag van
1877 blz. 157). Er bleef toen niets anders te doen dan de
werking van iedere der beide paardenposterijen op zich
zelve te reglementeeren. Voor de gouvernements-paardenposterij bestond wel is waar een reglement, maar dit dagteekende reeds van 1823 (Indisch Staatsblad n°. 3 ) , en
was geheel verouderd. Ten aanzien van de binnenlandsehe
paardenposterij waren nimmer algemeene voorschriften gemaakt; thans zijn reglementen voor beide paardenposterijen
in Indie ontworpen en waarschijnlijk zullen zij spoedig
worden uitgevaardigd. Nopens hun inhoud wordt hier
niet in bijzonderheden getreden , omdat in het volgend
verslag toch op de zaak zal moeten worden teruggekomen.
Alleen zij aangeteekend dat de bestaande toestand door
die reglementen over 't algemeen weinig verandering zal
ondergaan.
De volgende staat geeft een overzigt van de ontvangsten der gouvernements- en der binnenlandsehe paardenposterijen gedurende de laatste drie jaren. (De cijfers zijn
verbeterd wat 1877 en nog van voorloopigen aard wat

1878 l*treft.)
Particuliere
Dienstreizigers.

Te zamen.

reizigers.
JAREN.

Aantal

Aantal

Aantal
Bedrag

verstrek- Bedrag. verstrekkingen.

kingen.

A.

verstrek-

Bedrag.

(fictief).

530

f 24 383

1877 .

457

23 263

1878 .

423

20 414

1876 .

1228

f 60 346

1877 .

927

1878 .

845

§ 4. Telegrafie.
Het telegraafnet in Nederlandsch Indie onderging gedurende 1878 geen belangrijke uitbreiding '). Alleen werd
de lijn van Lahat naar Tandjong Agoeng (Palembanfr)
verlegd over Moeara Enim , en werd (in Julij 1878) eene
ten behoeve van de Bataviasche havenwerken aangelegde
telegraallijn, van Poeloe Merak naar Anjer, op laatstgenoemde plaats met de bestaande lijnen in verbinding
gebragt.
De onderzeesche verbinding' tnsschen Java en Sumatra ,
die den 27sten September 1877 verbroken werd , kon eerst
den 2osten Mei 1878 hersteld worden, omdat het.reparatieschip der » Eastern Extension Australasia and China
Telegraph Oompany " niet eerder beschikbaar was. Nadat
evenwel de op blz. 148 van tiet vorig verslag bedoelde
kustkabel (shore-end) ter lengte van 15 lingelsche mijlen
in Indie ontvangen w a s , werd in September 1878 het
tusschen Anjer en Varkenshoek, dus in de eigenlijke
straat Soenda (niet in de Lampongbaai) liggende g e deel te van den telegraafkabel, ter lengte van 1 4 " Engelsche mijlen, door de bedoelde betere en zwaardere
kabelsoort vervangen en daarbij tevens eene gewijzigde
(kortere) rigting gekozen , waardoor men hoopt het beschadigen van den kabel door scheepsankers te kunnen voorkomen '). Het resteerende (p. m. 90 meters) van den uit
Engeland ontvangen kabel is gebezigd te Telok Betong
(tusschen het kabelhuis en het strand), waar de oude
kabel veel van witte mieren te lijden had. s Een groot gedeelte van den ouden kabel in straat Soenda is opgehaald;
de rest was de hooge kosten van het opvisschen niet
waard. W e g e n s de genoemde werkzaamheden moest de
telegrafische gemeenschap van 13 tot 15 September geschorst worden.
Van de twee tijdelijke telegraafkantoren op Java werd
dat te Lengkong (Soerabaija), na op 30 April 1878 gesloten te zijn, op 10 December weder geopend, en was
dat te Tjipannas (Preanger regentschappen), wegens het
verblijf van den Gouverneur-Generaal daar ter plaatse,
geopend van 22 Julij tot 21 Augustus 1878.
De onderzeesche telegrafische verbinding tusschen Batavia
en Singapore onderging we Ier herhaaldelijk storing (31
A u g u s l u s - 2 September , 1 8 - 2 0 October, 27 October-2 November, 24 en 25 December, en 28 December 1 8 7 8 - 8
Januarij 1879). Tusschen Banjoewangi en Port Darwin
(Australië) was de gemeenschap van 26 September tot 9
October 1878 verbroken.
In overeenstemming met het verlangen van de hooger
genoemde Engelsche telegraafmaatschappij is de in 1873
op haar overgegane , in 1875 gewijzigde concessie (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n°. 2351 en 2892) onlangs
— zie de Nederlandsche Staatscourant van 15 Julij jl. —
uitgebreid, in dier voege dat zij ook betrekking heeft op
twee nieuwe telegraafverbindingen, tot wier aanleg de
maatschappij door subsidien van de Australische koloniën
wordt in staat gesteld, namelijk op eene tweede lijn tusschen de oostkust van Java (Banjoewangi) en Australië
(Port Darwin), en op eene lijn tusschen de oostkust
van Java (Banjoewangi) en Singapore, in werking te
brengen binnen een jaar na de dagteekening der dezerzijdsche vergunning (12 Julij jl). Behalve een paar wijzigingen op ondergeschikte p u n t e n , te dezer gelegenheid in de concessie g e b r a g t , is nog bedongen dat
voortaan (van het oogenblik af dat de nieuwe verbindingen in werking komen) van alle telegrammen, die
langs één of meer van de lijuen tusschen Singapore y

kingen.

Gouvemements-paardenposterij.

1876.
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3 576 f 124 060

4 106

f 148 443

3 161

122 614

3 618

145 877

3 348

122 642

3 771

143 056

Binnenlaudsche paardenposterij.
8 594 f 305 778

9 822

f 366 124

42 652

9 040

312 263

9 967

354 915

40 761

9 358

331 642

10 203

372 403

') By liet einde van 1877 bestond het telegraafnet op Java nit
352102 kilometers telegraafiyn
met 4820» kilometers draad, en op
Sumatra uit 2029>9 kilometers telegraafiyn, met dezelfde draadlengte , terwyl de telegraafkabel tusschen
beide eilanden 103«o kilometers lang was; te zamen93 dus 565380 kilometers telegraafiyn, met
eene draadlengte van 6952 kilometers (tegen respectieveiyk 5612'ï
en 6885" kilometers by het einde van 1876). Welke wyziging in 1878 in deze cyt'ers gebragt werd, is vooralsnog niet opgegeven.
») By de thans gekozen rigting kunnen de schepen , die in de
nabijheid van den kabel willen ankeren, van het telegraaf kantoor
te Anjer gezien en gewaarschuwd wurden (waartoe vóór het kantoor een seinmast is opgerigt). Tot dusver kon alleen van den vuurtoren aldaar toezigt uitgeoefend worden.

[*

Bijlage C.
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Java en Australië overgebragt worden . nan het Neder* I (die op laatstbedoelden datum onderteekend zijn) zullen

landsoh-Indiache telegraaroestuur een tarief;,rijs vanf0,07*
per woord zal worden betaald. (Tot dusver hfldrOPg de

zoogenaamde eind-tax f0.07*, de transit-tax f 0.12' per
woord.)
Op de onlange te Londen gehouden internationale tale*
graafconferentic (10 Junij - 28 Julij) werd ook Nederlandsen
Indie door den afgevaardigde voor Nederland vertegenwoord igd. Het herziene reglement en de nieuwe tarieven

met 1 A.) ril 1880 in werking moeten treden.
Zooals uit het hieronder volgende driejarig ovenigt — en
uit de meer uitvoerige! opgaven in de op blz. 142 reeds
aangehaalde bijlage 1)1) — blijkt, heeft zich de vermeer*
dering van het telegrafisch verkeer, welke in 1877 plaats
g r e e p , niet bestendigd. De ontvangsten over 1878 over*
trollen wel is waar dit! van de jaren aan 1877 voorafgaande ,
maar bleven beneden de opbrengst van 1877.

—~-—

1878. i

1 8 7 7 . a)

187Ö.

Telegrammen.

Telegrammen.

Telegrammen.
Op-

Op.

Op.

Aantal.

Herleid
tot
berigten
van 20
woorden.

brengst.
Aantal.
e)

Herleid
tot
berigten
van 20
woorden.

289 243

348 812

t 420 685 290 725

355 884

23 057

23 815

Herleid
tot
berigten
van 20
woorden.

brengst.
Aantal.
e)

brengst.
o)

•
Bianenlandiehe bijzondere berigten. . . .

42 571

40 172

f 443 380 291 060 1 344 882
61 547

33 049

42 499

!

f 422 809

31 725 1

01511

1

Itiniifiilaudschc regeringsborigtcn
Totalen

< / ) . . .
.

.

.

312 900

372027

23 320

49 702

336 220

422 389

f 403 250 330 897
f

78 515

»)

388 933

21 725

45 SM

358 022

434 272

f 504 933 334 159
f

70 627

•)

376 607

23 023

47 123

357 182

423 730

f 484 320
f

70 034

«)

a) De cijfer» over 1877, die in liet vorig verslag (blz. 148) nog niet niet jnistbeid konden worden opgegeven , zjjn thans verbeterd.
b) De cijfers over 1878 zh'n van voorloopigen aard en zullen vermoedelijk later blijken nog eenige verandering te moeten ondergaan.
O Voor liet buitenlandse» verkeer wordt alleen de netto opbrengst uitgetrokken. Van de ontvangsten ter zake van dat verkeer, in
1876 f347 274, in 1877 f 476 909 en in 1878 f 449 539, werd als aandeel van andere staten en maatschappijen in die jaren rcspccticvelijk uitbetaald f 304 703, f 415 362 en f 388 028.
il) Hieronder zjjn niet begrepen de diensttelegrnmmen (zoogenaamde , dienst- en postnota's") waaromtrent zie bijlage DD. De opbrengst der regeringstelegrammen is te beschouwen als voor memorie uitgetrokken.
*) De opbrengst wordt hier oningevuld gelaten , als zijnde voor een gedeelte (ter zake van de binnenlandsche regeringstelegrammen)
fictief.
91.

D e p a r t e m e n t v a n financiën.
•

I.

F i s ANCIEN.

§ 1.
a.

Begrootiny.

Begroolingsweltcii.

Begrooting

van

1 8 7 9.

De wetten van 15 December 1878, houdende vaststel*
ling der begrooting van Nederlandsen Indie voor 1879,
werden in Nederland afgekondigd den 24sten December
1878 (Nederlandsen Staatsblad n°. 191 tot en met 194),
in Indie den lOden Januarij 1879 (Indisch Staatsblad n°. 7
tot en met 10).
De Koninklijke besluiten van 23 December 1878 n°. 10
en 1 1 , houdende splitsing in artikelen van de beide hoofdstukken der begrooting van uitgaven , werden openbaar
gemaakt door opneming in het Indisch Staatsblad van
1879 onder n°. 11 en 12. Het Ilde hoofdstuk (Uitgaven
in Indie) is t h a n s , overeenkomstig den wensch der Indi*
sche Regering, in veel minder artikelen gesplitst dan vroeger , ten einde het beheer der begrooting te vereenvoudigen
en noodeloozen omslag te vermijden.
De begrootingswetten voor 1879 wijzen in ontvangsten
uitgaaf de volgende totalen aan :
Middelen in Nederland
f 49 539 820
id.
in Indie . .
91 899 346
f 141439106
f 26 822 929
Ditgaven in Nederland
123 322 824
in Int
150 145 753
Nadeelig verschil

8 706 587

Handelingen der Staten-Genernal. Bijlagen. 1879-1880.

Bij art. 2 der w e t , houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten in Nederland, is bepaald dat in het
te kort zal worden voorzien door middel van eene geldleen i n g , krachtens eene nader vast te stellen wet aan te
g a a n , doch dat in afwachting van die leening aan de
Koloniale geldmiddelen een voorschot uit 's Rijks kas tot
een beloop van hoogstens f 9 000 000 kan worden verstrekt.
Even als voor 1878 werd de bijdrage van Nederlandsen
Indie aan de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven
voor memorie uitgetrokken.
Tot aanvulling van bet Ilde hoofdstuk (Uitgaven in Indie)
zijn . ter bestrijding van de uitgaven voor de beteugeling
der in het begin van 1879 op Java uitgebroken veeziekte,
onder nadere bekrachtiging der w e t , gedurende de eerste
zeven maanden van dit j a a r , tloor den Gouverneur-Generaal
reeds credieten geopend tot een gezamenlijk bedrag van
f 800 000 , als bij ordonnancie van :
20 Maart 1879 (Indisch Staatsblad n°. 122) 100 000
16 April 1879 (
148)
50 000
161) 100 000
5 Mei 1879 (
1879 (
25 Mei
173) 250 000
198) 200 000
21 Junij 1879 (
226) 100 000
12 Julij 1879 (
Ten laste van de sommen voor onvoorziene uitgaven in
het Ilde hoofdstuk der begroeting uitgetrokken , zijn bij
de wetten van 22 April 1879 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 6 9 , Indisch Staatsblad n°. 200) en 23 Junij 1879 (Nederlandsch Staatsblad n°. 122) credieten toegestaan ten
bedrage Tan f 20 874,47' en f 10 547,16 s tot voldoening van
onverevend gebleven vorderingen over afgesloten dienstjaren. Aan tle wetgevende magt is vertier een voorstel gedaan om ten laste van het Iste hoofdstuk tier begrooting
een crediet van f 36 803,49* te brengen , ter voldoening van
eene onverevend gebleven vordering over 1877 van het De*.

[*.
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partemant van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, terzake
1
van de verzending van brieven en drukwerken.
B e g r o o t in g van

1 8 7 0.

Ten opzigtt) van deze begrooting valt, teu vervolge op
de mededeelingen in het vorig vemlag blz. 149, alleen
aan te teekenen dat de daar vernielde credieten , in de
maanden September en December 1877 door den Gouvernenr (ieneraal geopend boven het Ilde hoofdstuk der uitgaven (Uitgaven in liulie), tot een gezamenlijk bedrag
van f 22 318 6 6 5 , bekrachtigd werden bij de wet van 22
October 1878 (Nederlandsch Staatsblad n°. 150, Indisch
Staatsblad n°. 342).
Het nadeelig verschil tusschen de ontvangsten en uitgaven van den dienst van 1876 is nader gebleken f 7 899 346
te bedragen , d. i. f 210 392 meer dan ten vorigen jare
geraamd werd. (Bovendien is de op f 10 850 455 geraamde
bijdrage aan de rijksmiddelen niet uitgekeerd kunnen
worden.)
Begrooting

van

1 8 7 7.

Hoofdstuk I der uitgaven (Uitgaven in Nederland). Na
de indiening van het vorig verslag zijn bij de wet van 25
December 1878 (Nederlandsch Staatsblad n°. 229) ander*
sclieidene posten, hoofdzakelijk voor uitzending van muntspecien, voor burgerlijke en militaire verlofstractementen
en voor de uitzending van spoorweg" en oorlogsmateriecl,
verJioogd met een gezamenlijk bedrag van f 900 000, tervijl daarentegen werden verminderd : de post voor aankoop
van opium met f 300 0 0 0 , die voor uitzending van goederen voor de burgerlijke openbare werken met f 30000 en die
voor uitzending van goederen voor de marine met f 570 000.
Hoofdstuk II der uitgaven (Uitgaven in Indie). De in
de laatste vier maanden van 1877 door den GouverneurGeneraal geopende credieten , ten gezamenlijke bedrage
van f 9 142 0 1 0 , 3 2 ' , zijn bekrachtigd bij de wet van 22
October 1878 (Nederlandsch Staatsblad n°. 151 , Indisch
Staatsblad n°. 343). Van de wettelijke bekrachtiging der
vroeger in het jaar geopende credieten , te zamen groot
f 357 438,96*, kon reeds in 't vorig verslag gewag worden
gemaakt.
In 1878 zijn nog credieten boven de begrooting van
1877 geopend tot een gezamenlijk bedrag van f 13 286 485 ,
als bij ordonnancie van:
14
19
9
19
23
25
29

September
September
December
December
December
December
December

1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878

(Indisch Staatsblad n°. 238) f 303 800
(
»
»
» 241)
365 260
(
»
»
» 322)
426130
(
»
»
» 331) 10196 830
(
»
»
» 336)
889 000
(
»
»
339)
168165
(
»
»
» 346)
937 300

Die begrooting — bij de wetten van 28 Maarten 30 Mei
1877 (Nederlandsch Staatsblad n°. 39 en 133) reeds verhoogd
met f 2 300 000 wegens de in het laatst van 1878 uitgekeerde
bijdrage tot dekking van de uitgaven voor bet vestingstelsel hier te lande, en met f 2 762 000 ten behoeve van
de havenwerken te Batavia — heeft alzoo door middel van
credietopening bovendien eene aanvulling ondergaan van
f 2 2 785 934,29, waarvan ruim 1' 19 600 000 strekten tot
bestrijding van de kosten der bezetting in Atjeh en van
andere uitgaven met den oorlog in verband.
De raming van de middelen en inkomsten werd ten behoeve der bovenvermelde wettelijke verhoogingen met eene
uitkeering van f 5 062 000 uit de saldo's der diensten van
1874 en 1875 aangevuld , terwijl daarentegen de uitkeering
uit de saldo's van 1873 en 1874 , bij de oorspronkelijke
begrootingswet op f 7 788 000 bepaald , bij de wet van 6
Junij 1878 (Nederlandsch Staatsblad n°. 93) met f 5 043 365
werd verminderd. Daar evenwel de opbrengst van de gewone middelen de raming met f 18 857 604 heeft overtroffeu ,
op verschillende posten van uitgaafeene som van f2880 798
is vrijgevallen, en de geraamde bijdrage van f 9 974 872
aan de middelen tot dekking van 's Rijks uitgaven oiiuitgekeerd is gebleven, zal de dienst van 1877waarschijnlijk
n o g een voordeelig saldo opleveren van f 3 883 975.
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Begrooting

van

1878.

Boven het cijfer van het Ilde hoofdstuk der uitgaven
zijn tot dusver, bij ordonnancie van 4 April 1879 (Indisch
Staatsblad n°. 140), twee credieten geopend , tot een gezamenlijk bedrag van f 510 000, tot bestrijding van do
buitengewone uitgaven voor het personeel der marine,
welke door den oorlog met Atjeh zijn veroorzaakt.
Van het Ilde op het Iste hoofdstuk der uitgaven is
overgeschreven :
1°. bij Koninklijk besluit van 12 November 1878 n°. 25
(Nederkmdach Staatsblad 1878 n'. 167, Indisch Staatsblad
1879 n°. 78) eene som van f 500 0 0 0 , ter voorziening in
de uitgaven die hier te lande boven het begroot bedrag
gedaan moesten worden voor den aanleg van staatsspoorwegen op J a v a ;
2°. bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1879 n°. 24 (Nederlaiidscli Staatsblad n°. 102, Indisch Staatsblad n". 247)
eene som van f 44 0 0 0 , voor aanschaffing en uitzending
van benoodigdheden voor den dienst der grondpeUingen in
Indie, alsmede eene som van f 6 2 000 voor aankoop van
een telegraafkabel voor straat Soenda.
b.

Bcgroolingsrekoniiigen.

De indiening zoowel van een nieuw wetsontwerp tot vaststelling van het slot der rekening over 1807 als van de voordragten tot vaststelling van het slot der rekening van de
diensten 1868 en 18'">9 zal kunnen plaats hebben wanneer
omtrent nog een enkel punt opheldering uit Indie sal zijn
ontvangen.
De begrootingsrekeningen van 1870 en 1871 zijn , nadat
het onderzoek bij de algemeene rekenkamer beëindigd w.is
(verg. blz. 78 hiervóór), in Indie in nadere behandeling
genomen ten gevolge eener hier te lande gemaakte opmerking betreilende de inrigting dier stukken. Zeer spoedig hoopte men met dien arbeid gereed te komen.
Met Je opmaking der rekeningen over 1872 en 1873
is een aanvang gemaakt kunnen worden, daar het onderzoek der bescheiden betreffende den dienst van 1873 is
afgeloopen. De verschillen tusschen de begrootingsrekening
over laatstgenoemd jaar en de contröle-registers der algemeene rekenkamer zijn thans ') opgehelderd.
§ 2.

Landskassen.

Krachtens een besluit van 10 September 1878 (Indisch
Staatsblad n°. 237) is het beheer van een 30tal landskassen
op Java , die vroeger werden geadministreerd door secretarissen of door adsistent-residenten , opgedragen aan afzonderlijke ambtenaren , met den titel van algemeen ontvang e r , zoo als er reeds bij de belangrijkste kassen geplaatst
waren ! ). Vermits de hoofdeu van gewestelijk bestuur uit
den aard der zaak alleen het kasbeheer op de gewestelijke
hoofdplaatsen geregeld kunnen controleeren , is gelijktijdig
bepaald dat bedoelde hoofdambtenaren in hun toezigt over
de algemeene ontvangers, op plaatsen waar adsistent-residenten zijn, door dezen worden bijgestaan. Bij eenecirculaire van 15 November 1878 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3319) werden door den directeur van financiën
de noodige wenken gegeven in het belang eener goede
uitoefening van de controle op het kasbeheer.
Van de niet onder afzonderlijke ontvangers gekomen
landskassen is er met 1 Januarij 1879 één opgeheven,
namelijk die te Pamalang (Tagal), doch daarentegen is
er elders een ingesteld (te Kotta Radja in Atjeh), die echter
bij de afsluiting der Indische opgaven voor dit verslag
(April 1879) door verschillende omstandigheden nog niet
geopend had kunnen worden. (Zie voor de genoemde maatregelen Indisch Staatsblad 1878 n°. 341 en 329.) Te I'angool (Madioen), waar de zoutverkooppakhuismeester tot dusver als algemeen ontvMiger fungeerde, zullen de beide
vereenigde administratien uit handen van een inlander op
een Europeschen beambte overgaan.
') Tydens de afsluiting der mededeelingen in hoofdstuk U § 1
(zie blz. 78 hiervóór) was hieromtrent nog geen berigt ontvangen.
!
) In de buitenbezittingen zijn slechts op '2 plaatsen afzonderlijke
algemeene ontvangers, namelijk te Padang en te Makasser.
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Do bel

rlHke voorxianing van 's land* kaamt leverde

in liet ufgeloopen j a a r g e e n b e z w a a r op ' j .
T e r a a n v u l l i n g van den g e l d v o o r r a a d voi r den dienst, vnn
1878 werd in Indie , blijkens liet v o r i g v e r s l a g blz. 1 5 0 [ ó l , aan specie u i t .Nederland O n t v a n g e n (in de m a a n d e n
April t o t en m e t J u l i j 1878) f' 10 millioen (in rijksdnul-

dera)i terwijl door verkoop van wissels op het Departement
van Kolomen — w a a r t o e g e d u r e n d e liet tijdvak van 29
December 1877 t o t 3 A u g u s t u s 1878 10 inschrij v i n g e n w e i d e n

gehouden -- in de Indische kassen vloeide f 2ö 663 307,40,
te zaïnen alxoo ruim f 35'/, millioen. Voor den dienst van
1879 i s , ter voorziening in liet lOOgenaomd Indisch tek o r t , verkregen een bedrag van circa f' ."14 millioen , namelijk door liet aanbrengen van specie uit Nederland
f 0 215 000 (inJanuarij jl. f 215 000aan Mexicaansche dollars s ) en in April tot en nietJunij jl. f 6 0 0 0 0 0 0 i n rijksdaalders) ,.en door afgifte van wissels, waartoe gedurende
het tijdvak van 15 Januarij tot 28 Julij 1879 15 iuschrijvingeii werden gehouden , f 27 741 934,94.
Alvorens omtrent den uitslag der gebouden wisselinschrijvingen in nadere bijzonderheden te treden , is eerst nog
het volgende aan te teekenen betreffende de; wijzeen voorwaarden waarop de inschrijvingen gehouden worden.
Zoo als bekend, brengt de bestaande regeling der afgifte
in Indie van gouvernementswissels op liet Departement
van Koloniën (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2279
en 2059) mede, dat de Javasche Bank, bij welke de \visselnemers hunne inschrijvingen hebben in te leveren , na
afloop van elke inschrijving kennis verkrijgt van den koers
lot welken de. Regering genegen is de wissels los te laten ,
welke limitekoers, telkens vooraf van regeringswege vast
te stellen , aan de inschrijvers in 't algemeen slechts wordt
medegedeeld in het veelal zeldzame geval dat het door
het Gouvernement aangeboden bedrag niet ten volle wordt
toegewezen. Naar aanleiding van eene klagt van een drietal
andere bankinstellingen te Batavia, dat de Javasche Bank
— vaak mededingster bij de inschrijvingen — in de haar
telkens bekend wordende koerslimite eene aanwijzing kan
vinden waarnaar zij zich bij elke volgende aanbieding voor
hare eigene inschrijvingen regelen kan , is door de Indische Regering overwogen , of niet door wijziging van de
regeling der wisselafgifte aan dit bezwaar ware te gemoet te komen. De Javasche Bank zelve had daartoe o. a.
aanbevolen het publiek maken van den limitekoers na
afloop der inschrijvingen. De Indische Regering is echter
tot de overtuiging gekomen dat er geen reden bestond
om ten deze verandering in de voorwaarden te brengen ,
ook omdat de Javasche Bank toch nimmer geheel op gelijken voet met de andere banken zou komen. Daartoe
zou immers ook uitgesloten moeten worden elk overleg
tusschen den president dier instelling en den directeur van
financiën omtrent de te houden inschrijvingen en dekoersen , dewijl bij zoodanig, dikwerf zeer noodig, overlegde
graad der behoefte aan versterking van 's lands kassen
uit den aard der zaak niet altijd geheel buiten sprake
zou kunnen blijven.
Nog enkele andere p u n t e n . de wisseltrekking betreffende, maar meer van ondergeschikt belang, werden bij
deze gelegenheid door de directie der Javasche Bank ter
sprake gebragt. Daaronder behoorde in de eerste plaats
het denkbeeld om bij de koersbepaling voor onderdeelen
van één procent, in stede van de tot dusver voorgeschreven
opklimming van '/i* '/. <jf" 3I* > e e n e tiendeelige op') B(j enkele koffij-inkooppakhuizen in de residentieu Hagelen ,
Pckalongan en Pasoerooan schoten , door de plotselinge inlevering
van groote hoeveelheden product te gelijk , de fondsen tijdelijk te
kort, aan welk ongerief echter zoo spoedig mogelijk te gemoet werd
gekomen.
J) Sedert November 1878 (Indisch Staatsblad n°. 287) wordt deze
muntsoort bjj "s lands kassen in Indie verhandeld tegen f 2,15; vóór
dien t(jd was de laatst getaritieerde koers f 2,33. Door tusscheukomst van de Nederlaudsche Bank werden de benoodigde JIcxicaansche dollars aangekocht tegen f 1,19 per stuk. Met inbegrip
van vracht en verdere kosten (zonder assurantie) is in 't geheel hetaald geworden f 220 197,1)4, zoodat de bedoelde partij in Indie aan
het Gouvernement te staan is gekomen op ruim f 2,20 per stuk. Tc
Singapore zou destjjds eeu hoogere prjjs moeten zijn besteed. (Als
regel is aangenomen om, b(j nieuwe behoefte aan bedoelde inuntsoort, telkens te doen nagaan of niet uit een geldelijk oogpunt amseliaftïng daar ter plaatse wenschelijk is.)
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klimming

toe t e latei) , waardoor niet alleen de inschrij-

vers ruimere vrijheid zullen hebben in het bepalen van
hun bod , maar tevens de berekening in Nederlandsch
courant wordt vergemakkelijkt. Dit denkbeeld heeft bij

de Indische Begering instemming gevonden *).
V e r d e r i s . ter v e r m i j d i n g van o m s l a g , tot regel a a u g e n o m e n (Bijblad op h e t Indisch S t a a t s b l a d n°. 3374) om ,

te beginnen met 1879, geen wissels meer te doen opmaken
voor bedragen van minder dan f 100. Wel waren reeds
inschrijvingen beneden dat be I n g uitgesloten , maar dit
belette niet dat toch meermalen wissels onder de f 100
werden afgegeven , hetzij omdat de inschrijvers dit voor
een deel van het hun toegewezen bedrag aanvroegen ,
hetzij als een gevolg van de gedeeltelijke gunning der

inschrijvingen uithoorns van ponospondsgewtyxe verdeeliug.
.Minder eigenaardig scheen het overigens om in de voorwaarden der wissel-inschrijvingen bepalingen te behouden
betreffende de wijze waarop de Javasche Bank .Ie door de
koopers der wissels bij haar gestorte bedragen a a n ' s lands
kas had over te m a k e n , te meer omdat eene doeltreffende
regeling deswege bij huishoudelijke voorziening kon ingevoerd worden 4 ).
Vermits tegenwoordig, ingevolge de ter zake met do
reederijen hier te lande gesloten contracten, de kosten
van overvoer van suppletietroepen in Indie in wissels ia

pari betaalbaar 14 dagen na zigt) moeten voldaan worden .
wanneer de agenten betaling op die wijze verlangen *),
kon ook niet ongewijzigd behouden blijven de in devoorwaarden omtrent den wisselverkoop voorkojiende bepaling
d a t , buiten de vastgestelde uitbestedingen, geen gouvernementswissels worden afgegeven. Daarvoor zal nu in de
plaats treden de bepaling dat de afgifte van wissels buiten
de vastgestelde uitbestedingen niet zal mogen dienen tot
stijving van 's lands k a s , maar alleen tot kwijting van
in Nederland aangegane verbindtenissen.
Over 't algemeen waren de uitkomsten der wissel-inschrijvingen voor de diensten van 1878 en 1879 weder voordeelig voor het Gouvernement, zoo als in bijzonderheden
kan blijken uit de bijlage EK , waarin de bedragen zijn
vermeld die bij elke der 31 selert 29 December 1877 gehouden uitbestedingen door het Gouvernement aangeboden
en door de inschrijvers gevraagd en verkregen werden, en
waarin tevens is opgegeven voor welke bedragen door gegadigden werd ingeschreven beneden, tegen of' 1 loven den limitekoers 6 ). In 1879 is telkens het uitbestede bedrag kunnen
worden geplaatst tegen den limitekoers of op gunstiger
voorwaarden. Twee der 10 inschrijvingen voor den dienst
van 1878 (de inschrijving van 29 December 1877 en die van
25 Maart 1878) beantwoordden niet aan de verwachting,
daar van de toen aangeboden f 2 en f21/» millioen slechts
f 757 666 en f 90 804 kon worden geplaatst.
De koersen , tegen welke de wissels voor elk der beide
3
) Tot de invoering der bedoelde wijziging , welke geacht wordt
voor het Gouvernement in doorslag geen geldelijk verschil te zullen
opleveren met de tot dusver gevolgde schaal van opkliiiiining, is
in April jl. door het Opperbestuur magtiging verleend. Dientcngevolge is ook herzien moeten worden de limite van 101'^ pet.,
indertijd bier te lande aangegeven (verg. o. a. het verslag van 1873
blz. 170) als de nadeeligste koers tegen welken, onder gewone omstandigheden, wissels door de Indische Regering zouden mogen
worden geguud. (De wissels waren toen betaalbaar 8 dagen na
zigt, doch sedert December 1877 — verg. vorig verslag lilz. 150 —
is de vervaltijd bepaald op zes maanden na dato.) Aan de Indische
Kegering is nu eene nieuwe limite gesteld, ten bedrage van 101 pet.,
waarbij in aanmerking is genomen dat de; kosten van aanvoer en
assurantie van zilveren specie per stoomschip iets minder dan 1 pet.
bedragen. Die limite zal echter kunnen overschreden worden wanneer de Indische kassen dadelijke aanvulling behoeven (zoodat niet
op specie-aanvoer kan worden gewacht), dan wel ingeval het hier
te lande aan kasgeld mogt ontbreken voor den aankoop van specie.

<) Ds gestorte gelden behoeven nu niet meer naar 's lands kas
te worden overgebragt, maar worden in rekening-courant aan het
Gouvernement goedgeschreven, ter nadere beschikking van den
algenieenen ontvanger.
») In 1878 is op die wijze , in zeven wissels, een bedrag van
f 184 094 gekweten; in 1879 tot dusver, in twee wissels, f 42 302.
6
) Beschouwingen over den loop der wisselmarkt op Java gedurende 1878, zoo voor particulier als gouvernementspapier, worden
aangetroffen in het lager te vermelden overzigt der geldmarkt, hierachter afgedrukt als bijlage OO.

m

[f. 2.]
K ü l o n i a a i v e r s l a g van 1879.

dienstjaren

gegund

[Nederl. (Oost-) Iiulie.]

werden , liepen , voor al de inschrij-

vingen te lameo , uiteen als volprt:
TIJDSTIPPEN.

Zilveren

Koperen

papier.

munt.

111 LI II t .

DIENST 1879.

DIENST 1878.

31 Mei.

Koersen.

Indisch

Nederlanilst'h

Indisch

Nederlandsch

Courant.

Courant

Courant.

Courant.

Op Java en Madura. f 7 257 290 110 604 357 f 2 332 635 f20194 182
In de buitenbe/.itting".

w

09'/,
09>/4

Baak-

52 005.00 f

f

f

p

6 740,00 f

51 874.99

279 030 00

365 316

4 672 810

95 768

5 133 893

(1700,30

f 7 622 605 115 277 107 f 2 428 303 f25 328 075
(1 038 792)

278 332.42''

30 Juii(j.

100

3 320 04(1.17

3 320 040,17

3 230 000.00

1 230 000,00

100'/,

5 210 147.58

5 223 172,94''

2 275 304.00

2 281 052.40»

Op Java en Madura. f 7 379 730 110 329 457 f 2 056 819 f 19 766 OOG

lOO'/o

3 554 033,53

3 572 400,09»

2 550 408.(10

2 509 250.34

In de buitenbe/.itting".

100'/ 4

1 727 251,43

1 740 205,81

4 418 151,00

4 451 287,13

101

3 203 987.00

3 290G20.87

1011/4

2 354 200.00

2 383 724.70

4 204 025.00

|«1 l/l

4 240 890.G9

4 304 504.04''

•

toi'A

1 840 050,00

1 872 250,87»

•

•
•

97 546

4 918 502

31 Juli).
Op Java en Madura. f 8 387 095 f 7 181 593 f 1 810 602 f17 379 290
In de buitenbe/.itting".

339 290

4 481517

97 431

4 918 238

f 8 726 385 f 11 003 110 f 1 908 033f 22*297 528
(446 530)

T e zanien f25 5U3 307,40 f25 704 813,10 f 27 741 931.94 f27 953 073,40»
Oemiililelile
koers . . . 1

4 423 207

f 7 777 480 (14 752 004 f 2 154 364 f24 G84 508
(608 590)

10 771 553,94 10 879 209,48
4 25fl:.75.32»

397 750

31 Augustus.
100?»/ 00 P c t-

1007"/ 100 F*"

T e n slotte v o l g t hier de g e b r u i k e l i j k e o p g a a f van den
s t a n d d e r kassen op J a v a en M a d u r a en in d e buitenbe*
z i t t i n g e n bij h e t einde v a n e l k e m a a n d van h e t j o n g s t
verloopen j a a r .

Op Java en Madura. f 5 230 525 f 6 534 093 f 1 803 135 M l 567 753
In de buitenbe/.itting".

332 075

3 913 090

98 782

4 344 547

f 5 5G3 200 f10 447 183 f 1901917 117 912 300
(321 423)
30 September.

«ank-

Zilveren

Op Java en Madura. f 4 250 200 f 5 697 423 f 1 819 749 f 11 767 432

Koperen

TIJDSTIPPEN.

TOTAAL.

papier.

munt.

nmiit.

In de buitenbezitting".

f 4 662 740

11 Jamiarl).
Op Java en Madura. f 4 05G 780 f 6 428 282 f 2 310 575f12 801637
In de buitenbezitting".

581 870

I GGG 741

125 258

4 373 8G9

3 6G3 786

122 458

4 397 454

4 785 999

9 970 226 f 1 920 465 116 553 431
(398 028)

477 490

4 270191

101226

4 848 907

f 3 046 6G5 f'10 164 465 f 2 113 441 f15 924 571
(537 719)

•28 Feliruarü.

Gil 210

100 716

Op Java en Madura. f 3 169 175 f 5 894 274 f 2 012 215 f11075 064

f 4 G38 650 (10 095 023 f 2 441 833 fl7 175 50G
') (774 812)
Op Java en Madura. f C21G710 f G263G84 f 2 328 209 f14 808 603

4 272 803

31 Oetober.

In de buitenbe/.itting".

In de buitenbezitting".

412 480

30 November.
Op Java en Madura. f 4 751 655 f 7 112 670 f 2 049 314 f 13 913 039
In de buitenbezitting".

549 070

4 337 690

10218

4 989 545

I' G 827 920f 9 927 470 f 2 450GG7 119 206 057
(782 090)

f 5 301 325 111450 360 f 2 151499 i'18 903184
(663 905)

31 Maart.
Op Java en Madura f 5 772 005 f 7 006 354 f 2 356 538 15 134 897
In de buitenbe/.itting".

345 260

3 607 938

116 8G9

4 070 067

31 December.
Op Java en Madura. f 5 340 440 f 9 031 424 f 2 175 297 flG547 101
In dr buitenbezitting".

525 005

4 250 326

94 840

4 870 771

f 6 117 265 f 10 614 292f 2 473 407119 204 964
(794 750)

f 5 86G 045 f 13 281 750f 2 270137 f21417 932

30 April.

(847 472)

Op Java en Madura. f 5 616 805 f 8 701 423 f 2 149 156 f16 467 444
In de buitenbezitting".

358 740

4 460 022

100 548

4 919 310

f 5 975 605f13 161 445 f 2 249 704 f21 386 754
(1 127 117)

i) Het cijfer, hier en bij de volgende maanden tusschen ( ) vermeld , wijst aan hoeveel onder de opgegeven zilveren munt aan
pasmunt 'begrepen is.

§ 3.

Verkoop

tan

producten.

Yeilïuijen.
A a n de v e r a n t w o o r d i n g s t u k k e n der Nederl a n d s e b e H a n d e l m a a t s c h a p p i j betreffende d e n verkoop d e r
voor g o u v e r n e m e n t s r e k e n i n g u i t I n d i e a a n g e v o e r d e prod u c t e n ( k o f i i j , tin ') en k i n a b a s t ) in h e t afgeloopen j a a r
=) Hieronder ook de hoeveelheid, uitmakende de paehtschat der
lüllitoiiniaatschappij (verg. hoofdstuk ö afd. I I § 2). Eene partij
Nanka-tin , die uit Indie naar de tentoonstelling te Parjjs was ge-

Bijlage C.

»• 2J
Koloniaal verslag van 1879.

Tweede Kamer, ue

(Nederl. (Oost-) Indie.]

is het overzigt ontleend, dat nis bijlage FF bij dit verslag is
gevoegd. Onder meer is <bi;miit te den, 'lat de veilingen van
1878 eeoe totale bruto-opbrengst gaven van f53 560 115, en

de gelegenheid waren gestel! zich sangumde dewensche*

dat de kosten van transport en verkoop, gerekend van de

d a t de R e g e r i n g niet aarzelde (December 1878) de g e b r u U
kelijke v e r d e e l i n g der aanvoeren over zes veilingen ' s j a a r s
te behouden.

overneming der producten uit de afscheeppalchuizen op Java
en in Menadoaf, f 5 210 088 beliepen,waaronder voor kosten
van aflüding in Indie I' 232 584. zee-MSsur&ntie i' 414 079 ' ) ,
kosten van zeevervoer f2 218 07!), registratieregt f 367 087 ,
makelaarscourtage f 521124, commissieloon der Neder*
landaohe Handelmaatschappij f 1 055286 en overigens voor
p a k h u i s h u u r , veilingskosten, kassiersloon enz. i' 401249.
Even als vroeger werd de ter Sninatra's Westkust aan
liet Gouvernement geleverde koflij weder uitsluitend,

en van de gouvernement s Ja va-koflij eene hoeveelheid van

lijkheid

Ier

veranderde

regeling

te v e r k l a r e n ,

bleken

ook nu de gevoelens der belanghebbenden ZÓÓ verdeeld,

Bnracliïnti/i'd.
Uit vorige v e r s l a g e n is reeds g e b l e k e n
d a t h e r h a a l d e l i j k is moeten worden a f g e w e k e n van het in
1873 a a n g e n o m e n stelsel om niet meer d a n o m s t r e e k s 2 6 0

lasten gouvernementsproducten in één zeilschip te laden
(zie o. a. het verslag van 1877 blz. J 6-4/100). Ook in het
afgeloopen jaar bleek de handhaving van (hit stelsel aan
nioeijehjkhed
nderhevig te zijn. De voor productenvervoer in aanmerking komende Nederlandsche schepen zijn
in aantal verminderd maar in grootte toegenomen. Ren
transport van 200 last gouvernementsproducten neemt
slechts een betrekkelijk klein gedeelte van hun laadvermogen in , en de kansen , om voor de overige ruimte geschikte bijlading regtstreeks naar .Nederland te vinden ,
worden steeds geringer, nu de suiker, in de eerste plaats
voor bijlading gezocht, in toenemende mate naar andere
buiden vervoerd wordt. Van daar dat voor gedeeltelijke
belading in vele gevallen eene hoogere vracht moet worden betaald dan hij inhuring der geheide scheepsruimte.
.Met het oog hierop is in 't laatst van 1878 aan de Ne-

100 000 pikola in Indie verkocht (respectievelijk te Püdang
en te Batavia). Nadere bijzonderheden nopens die ko(ïijveilingen vindt men in hoofdstuk O (alwaar ook — zoowel voor koffij , kinahast als tin — van elke hier te lande
gehouden veiling de uitkomsten worden medegedeeld). Van
uitbreiding van den verkoop van gouvernementsproducten
in Indie, waarop in de tweede helft van 1878 weder door
de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia werd
aangedrongen, meende de Begering zich ook toen in
het algemeen belang nog te moeten onthouden •).
In de voorwaarden, waarop de veilingen gehouden \ver- (
den, kwam geen verandering 3 ), maar wel werden — joo als
derlandsche Handelmaatschappij, tot wederopzeggens, vrijreeds in 't vorig verslag werd aangekondigd — te rekenen
gelaten om de zeilschepen geheel dan wel gedeeltelijk met
van 1878 de tijdstippen , waarop da negen jaarlijks hier
gouverneineiitsproducten te beladen, naar gelang zij zulks
te lande gehouden wordende gouvernements-kollijveilingen
het meest in het behing van den Staat zal achten , met
elkander pleegden op te volgen , eenigszins ruimer gesteld ,
bestendiging van den r e g e l , dat geen hoogere waarde
terwijl met ingang van 187!) aan veler verlangen is vol- ; dan van f 500 000 onverzekerd blijft.
daan door vroeger in het jaar (reeds in de tweede helft
Ten aanzien van de stoomschepen geldt nog steeds de
van Januarij in plaats van in de tweede helft van Fe- i
regel, dat — behoudens de 4420 lasten per jaar die inbruarij) met die veilingen tj beginnen en daarentegen in
gevolge het contract met de maatschappij » Nederland"
.lulij geen veiling te houden *).
aan hare in den maildienst varende schepen moeten worVan sommige zijden werd in 't laatst van 1878 ook
den
verstrekt — geene gouvernementsproducten met stoomaangedrongen op wijziging in de regeling der gouverne- i
gelegenheid mogen worden vervoerd dan wanneer aan het
mentstinveiiingen , in dier voege dat het stelsel , sedert
benuttigen van stoomgelegenheid behoefte bestaat. Mogt
1873 gevolgd , om dit metaal om de twee maanden aan
tot dusver in dergelijke gevallen aan een stoomschip niet
de markt te brengen , verlaten en we Ier tot hnlfjnarlijkmeer dan 200 last worden toebedeeld, in Februarij jl. is
sche veilingen teruggekeerd zou worden, of liever n o g ,
magtiging verleend om tot 2(50 last per bodem te gaan.
dat het Gouvernement zich mogt bepalen tot eene enkele
Die, m a g t i g i n g is in Julij jl. tijdelijk uitgebreid tot een
veiling 'sjaars. Nadat de tinhandelaren in 't algemeen in
maximum van 400 l a s t , en des noods nog meer; het was
namelijk wensehelijk den aanvoer van kolfij te bespoedigen ,
zonden, is in 1878 daar ter stede ouders hands verkocht, omdat dit
daar anders de voor verkoop hier te lande in 1879 geraamde
voor den lande voordeeligor moest geacht worden dan het transport
hoeveelheid van 800 000 pikols welligt niet zou kunnen
naar en de openbare verkoop te Amsterdam. De verkochte hoeworden bereikt.
veelheid bedroeg 1S647 kilo's en bragt zuiver op t' 8689,68. Deze
som is natuurlijk niet begrepen in bet door dn Xederlandsehe II:mIn bijlage H1I hierachter wordt een overzigt gegeven
delniaatscbappij verantwoord bedrag.
van het aantal bodems, die in elke maand van 1878 s ) op
Java en Menado gouvernementsproducten hebben ingeno') Sedert de laatste jaren wordt alleen tegen zecgevaar verzemen , voor zoover deze belading vóór of op 31 December
kerd hetgeen in zeilschepen aan gouverneiucntsprodiicten geilden
is boven eene waarde van f600000 en in stoonisebepeu boven eene
kon gezegd worden te zijn afgeloopen. Dit bedoeld overzigt
waarde van f GOO 000 (zie ook lager onder „ ficvnchtugeH" es „ 4MKblijkt, dat in genoemd jaar zijn gebezigd 23 StOOm-en (56
t-anUe'').
zeilschepen, alle onder Nederlandsche v l a g , voor eene gezaïnenlijke bevrachting met 020 07!) pikols koffij, 85 403
•) Om tot eene eenigszins aannemelijke vergelijking te komen
van de opbrengst der in Nederland en op .Java verkochte koftij behoort uit den aard der zaak rekening te worden gehouden met de
soorten die in veiling «orden aangeboden. Kene berekening door
de Xederlandsehe Handelmaatschappij opgemaakt, waarbij de «ttkomsteti der gedurende de jaren 187.1, 1876 en 1877 in Augustus,
Oetober en November gehouden veilingen op Java zjjn iu vcrgolijkiug gebragt met de prijzen die iu dezelfde maanden bier te lande
Ijestced wei'den voor kotlij van gelijke herkomst, doet zien dat de
koftij in Nederland b;j doorslag over al de bedoelde veilingen f 0,74
per pikol meer beeft opgebrayt dan liet in Indie verkochte geljjksoortig product. Bg (leze berekening, waarvan de resultaten vu.ir
elke der betrokken veilingen zijn opgenomen iu bijlage ti(i bierachter, zjjn natuurlijk in het voordeel der prijzen op Java gebragt
bet uitvoerregt (f fl per 100 kilogram) en het kocrsvcrschil (1 p e t ) ,
en zjjn van de in Nederland bedongen prijzen afgetrokken de onkosten wegens afscheep, vervoer en verkoop.
3

) Kene vergissing, die liij de verstrekking van monsters voor
eene uit 5098 balen bestaande partij kotlij van de te Amsterdam gehouden Septenibcrvciling bad plaats gevonden , heeft aanleiding gegeven tot Ml trctVen van dadingen met de k e e p e n , waarbij hun
eene reductie op de bedongen prijzen is verleend. Die dadingen zijn
aan de Tweede Kamer der Stateii-ticnoraal medegedeeld bij brief
van den Minister van Koloniën dd. 7 Januarij 187'.t. (Gedrukte
stukken, zitting 1878-187'J-9H).
*) Over eene te nemen proef met de consignatie herwaarts van
koflij in Uo hoornscbil (waartoe een lOOOtal pikols zullen worden
bestemd) wordt gehandeld in hoofdstuk O .

Handelingen Ier Staf es-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

pikols tin en 32999 kilo's (of 534pikols)kinabast,terwijl

in 1877 2 ö stoom* en 80 zeilschepen (onder w e l k e 1
s t o o m s c h i p o n d e r v r e e m d e v l a g ) te zinnen 919 4 4 5 pikols
kolfij, 0 4 280 pikols tin en 1070 p i k o l s k i n a b a s t i n n a m e n .
De k i n a b a s t werd in 1878 w e d e r u i t s l u i t e n d in stoomscliepen afgeladen ; de kolfij s l e c h t s voor een betrekkelijk
klein g e d e e l t e ( r u i m 17 p e t . ) , en h e t t i n t o t e e n e hoeveelheid van r u i m (51.5 pet. "). I n 1877 w a s die v e r h o u d i n g
voor koffij 12."), voor tin 8 3 . 5 pet. De b e d o n g e n stooniVrnohten per last b e d r o e g e n : voor koflij f' 5 5 a f 85 , voor
tin f' '40 a f 3 0 , voor k i n a b a s t f 80 ;ï f 9 0 ; de zeilvraehten : voor koflij van .lava f 2 0 a f 6 6 , en van Menado
f 9 5 I f 1 0 5 , vóór t i n f 0 , 2 5 a f 20. V o o r d e i n l 8 7 7 a f g ' -

laden hoeveelheden was als stoomvracht betaald: voor
koffij I' 80 ft f 1 0 0 , voor tin f 2 2 , 5 0 ft f 4 0 , voor kinabast f 9 0 ; a l s z e i l v r a c h t voor koffij van J a v a f 5 3 I
f 84,88 en van Menado f 8 5 , voor t i n f 16,12 ft f 2 0 .
5) Ook over de eerste vjjl' maanden van 1879 behelst het overzigt soortgelijke opgaven.
«) De hoeveelheden koftij en tin, in stoomschepen afgeladen,
bedroegen nainelijk 105 7(55 en 52 641 pikols, waarvan respectievi lijk 87018 en 4t5.'('.ü pikols ingevolge het straks vernielde contract met de maatschappij „ Nederland", liovendien behoorde ook de
verscheepte kinabast tot de beladingen ingevolge voormeld contract,
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2.]

Koloniaal rerslag van 1870.
Auiiraiilu1. De in 't vorig verslag (lil/.. 153) modege*
deelde (tp^-.-isif der gesloten assurantiën tegen zeegevaar
voor gedeeltelijke ladingen gouvememeutsproducten liep
over het tijdvak 15 September 1877 t/m 9 Augustus 1878
en nver eene verzekerde waarde vanf5034000. Van deze
assurantiën is sedert geannulleerd 0311 bedrag ran I' 8000
IIJI de lading van een stoomschip, en f 5 7 5 0 0 op de ladingen van twee zeilschepen. Daarentegen is eene supple*
toire assurantie gealoten van f' 1000, scodat hot genoemde
totaal van f 5 0 3 4 0 0 0 met f 64500 verminderd en tot
f 4 969 50(t gedaald is.
Blijkens de van de Nederlaudsche Handelmaatschapaij
ontvangen vervolg-opgavwi /.ijn van 10 augustus 1878 t/m
i) September 187!) nieuwe verzekeringen aangegaan tot
een totaal bedragvan f 1! 938500, waarvan f 11723500
op 33 ladingen in zeilschepen en f215000 op 2ladingen
in stoomsebepen, De premie van assurantie Itedroeg: voor
koflij van Menado per zeilschip 3 7 / , , pot. ' ) , van J a v a ,
per zeilschip 2 U / M en per stoomschip 1"/ M pet.; voor tin
per zeilschip 17/10 en 1' V,6 pet. en per stoomschip 1 Vu pet.
Kinabaat is in bovengemeld tijdperk niet verzekerd.
| 4.

Ainlcrr bronnen ten inkomtt.
A.

VefpKStt middelen.

O p i u m [> a e h t.
1". .lava en Madura.
Pachtregeling. Hij de ordonnaneie van 29 September 1878
(Indisch Staatsblad n°. 240) werd bepaald (lat de nieuwe
verpachting voor de residentie T a g a l . het eenige pacht*
perceel dat niet voor den termijn van drie jaren (1878 tot
en met 1880) was afgestaan, zou geschieden op de voorwaarden, vastgesteld hij de ordotinancie van 2 8 Augustus
1877 (Indisch Staatsblad n°. 162). Daar de overige pacht*
ovoreenkomsten op Java en Madura allen met het einde
vim 1880 afloopen, zou deze verpachting tweeledig plaats
hebben : voor net jaar 1870 alleen en voor de beide jaren
1879 en 1880.
In de bepalingen betreffende de opiumpacht op Java
en Madura werd gedurende het afgeloopen jaar geane
andere wijziging gebragt dan die, bedoeld bij de ordon*
naicie van 4 October 1878 (Indisch Staatsblad n°. 256),
waardoor het aantal o|iiuniverkoo])plaatsen in de residentie
Batavia van 22 op 23 gebragt i s . met het oog op het
debiet te Tandjong P r i o k , eene tot voor korten tijd onbe*
dui 'ende p l a a t s , die aan den bouw der havenwerken eene
snelle opkomst dankt.
Mij de ordotinancie van 22 Januarij 1877(Indisch Staats*
blad n°. 24) zijn — zoo als in het verslag van dat jaar.
blz. Kifi , werd medegedeeld — vooreen aantal overtredingen
van het opium-monopolie, in het belang van eene spoedige
beregting , de straffen verligt die daar vroeger tegen he
dreigd waren , opdat daarvan niet meer door den land*
raad , maar door den politieregter zou worden kennis genuneii. In hoever deze maatregel aan de verwachting heeft
beantwoord , is nog niet voldoende gebleken. Uit de betigten der residenten valt niet ni"t genoegzame zekerheid
iip te maken , of het voordeel der spoedige beregting inder laad wel opweegt tegen het nadeel der ligtere straf.
Terwijl de ondervinding - van nog een paar jaren is noodig
geacht om ter zake een gegrond oordeel te vellen , is het
der Indische Regering intusschen voorgekomen , dat al
vast een paar voorzieningen overweging verdienden om
de werking der ordonnaneie te verbeteren. Dientengevolge
zijn de directeuren van justitie en van financiën geraad*
') Eenige maanden geleden werd, naar aanleiding eeaer opmerking TM liet Indisch liestinir, de vraag overwogen, ofdc algcnieene
regel dat ladingen beneden de I' 6001)00 onverzekerd worden gelaten , wel behouden diende te bljjven voor de koftij die uit de
residentie Menado moet worden afgehaald Ia overeenstemming met
het advies der Nederlandsehe Handelmaatschappij is de vraag in
Itumillglllllltlll zin beantwoord , vermits de ondervinding tot dusver
niet geleerd had dat liet vervoer van Menado naar Kuropa aan bijzondere risico blootstaat en in de langere zeereis op zich zelve
geen voldoende grond gevonden werd om van de bestaande nsantie
af te w(jken.

fNederl. (Oo.st-) Indie.]

nleegd nopens da vraag, of de ordonnaneie van 22 Januarij
1877 ook nlel op vervoer van onwettige opium diende te
werden toepasselijk verklaard*, en of niet bij recidive de
overtreding zwaarder ZOU moeten worden gestraft en dus
in elk geval naar dei; landraal ZOU belmoren te worden
verwezen, Men ander punt vorderde slechts naden voorlichting der nolitleregters, waartoe het rlooggeregtshof
zijne tussohenkomst verleende. Het gold de wegneming
der verkeerde opvatting van sommigen , als of het inaximuin der door den politieregter op te Leggen straf alleen
ZOU toepasselijk zijn wanneer ook de aangehaalde on\vettige opium de in de ordonnaneie genoemde maximum-hoe*
veelheid bereikte.
Uitkomtten ier oerpaéhtingin. I)(; in het najaar van 1878
gehouden verpachting van het perceel Tagal bad een
beteren uitslag dan die, welke in 1877 werd gehouden.
Terwijl destijds het hoogste bod bedroeg f 4 3 3 5 0 0 voor
een j a a r , (d. i. f 5 8 7 4 0 minder dan de jaarlijksehe pachtschat over het driejarig tijdvak 1875 tot en met 1877,)
werd thans f 439200 geboden voor de pacht gedurende
het jaar 1870 alléén en I' 450 120 'sjanrs voor de pacht
gedurende 1870 en 1880. Natuurlijk werd de pacht voor
twee jaren afgestaan, (lelijk beweerd wordt, had de pachter
gedurende 1875 tot en met 1877 verlies geleden , en is
bet alleen aan tweedragt in den boezem der pachtkongsi
te danken dat voor 1879 en 1880 meer geboden is dan
voor 1878, hoewel nog altijd f 36120 minder dan de
pachtachat voor elk der jaren 187.") tot en met 1877. Met
de winst op de te verstrekken opium kunnen de voordeelen, door het Gouvernement uit de pacht van Tagal
te trekken, voor 1870 worden geraamd op f 546 6 0 0 , d. i.
op f 2 9 4 6 0 meer dan de raming voor het afgeloopen jaar.
Door ('.<• daling van de opiutnprijken — vooral wat betreft de Levantsche opium
is het voordeel , uit de
opiumverstrekking voortvloeiende, niet onbelangrijk verhoogd. De winst op de Levantsche opium kan voor 1870
worden gesteld op f 15'/, p e r k a t t i , zijnde ongeveer gelijk
aan de winst over 1873. (In 1876 bedroeg die winst slechts
f (i1/. en in 1878 f 11 p e r k a t t i . ) "Wat de Bengaalsche
opium betreft, is de winst over 1870 op f 15 te stellen,
tegen f 14 1 ', over 1878. Eene berekening van de geldelijke
uitkomsten der pacht voor elk perceel in het bijzonder ,
over 1878 en 1870 , wordt aangetreden in bijlage J J ,
waar men zien kan dat. de inkomsten , die het (iouvernenient gedurende 1870 uit de opiumpacht mag verwachten ,
voor alle gewesten op Java en Madura te /.amen , geschat
worden op f 12 733 0 0 2 . terwijl over 1878, ingevolge
eene herziene opgaaf : ), de totale inkomsten behooren te
worden gesteld op f 12 330 037. Men rekent dus over 1879
f 304 325 meer te zullen ontvangen.
Verttrekkingen.
In het vorig verslag (blz. 154) werd
reeds melding gemaakt van de wijzigingen , voor de pereeelen Soerabaija en Djokjoknrta over April 1878 en volgende maanden tot wederopzeggens toegestaan in deaan*
vankelijk vastgestelde verhouding der verstrekkingen van
Levantsche en Bengaalsche opium. Voor den pachter van
Soerabaija bleef de wijziging gehandhaafd . maar depach*
ter van Dj ikjokarta verzocht al spoedig dat het gewij*
zigde maximum der Bengaalsche opium nogmaals met
50 katti's 'smaands mogt worden opgevoerd, tegen even*
redige vermindering van de hoeveelheid Levantsche opium
waarop hij regt had. Te rekenen van Julij 1878 af werd
in de/.e nadere wijziging toegestemd. In den verderen
loop van het jaar verzocht ook (ie pachter van Kadoeeenc
herziening van de maxima der beide soorten, in dier voege
dat h i j , van December af. per maand zou mogen beschikken over 100 katti's Levantsche opium meer dan
oorspronkelijk was overeengekomen , tegen even zooveel
minder Bengaalsche, hetgeen hem vergund werd , omdat
de Wijziging voor den lande voordeelig w a s , daar intus*
schen «Ie Levantsche opium goedkooper geworden was dan
de Bengaaltvhe.
Van bet totaal ad 163620 katti's. dat in al de perceelen
mogt genomen worden. — ten gevolge der bovenbedoelde
wijzigingen voor 1878 verdeeld in 72 430 katti's Levant*
2
) \ a de afsluiting van het vorig verslag is namelyk in de verhouding der te verstrekken soorten nog eenige wijziging gekomen.
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sche en 91 19" katti's Bengaaleche opium ') — vroegeni
de pachten slechts 15'.) 179 katti's aan (70321 katti's vani
eerstgenoemde en 88858 katti's van laatstgenoemde soort).
De pachter van het perceel Bantam Batavia Krawang verlangde 2000 on die van het perceel Ma luru-Sampang•
1200 katti's minder dan hij ontvangeen mogt, on boven*
dien werd nog in v^jf andere paroeelen (Pekalongan, Pa»
iiiornnen. Probolinggo, Bezoek! en Banjoewangi) het ma*
limum niet aangevraagd. In do drie voorafgegane jaren ,,
iiioii telkana over hoogstens 101 100 katti'i mogt wordeni
beaohikt, luuldon de pachten achtereenvolgen! genomeni
15» 9 8 7 , 150 081 on 158 009 katti's. Korst na allooi) V i mi
den jmclittennijii (uit. 188(1) kan worden nagegaan hoe-
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liet verliruik (van door liet Gouvernement verstrekte opium)

gesteld worden op gemiddeld 163318 katti's per jaar.
Qadunnde 1X7X werden in Indie ontvangen 733 kisten *)
L ivantacbe opium , waarvan de kosten , met inbegrip van dit!

van verzending, gemiddeld kwamen te staan op f 1437,32'
per kist, on 920 kisten Bangaalsoheopium, welke gemiddel I tegen f 1485,59 per kist in Indie geleverd waren
door de factorij d e r N e d e r l a n Isehe llnudeliniintschappij. In
1X77 waren 0 4 0 k i s t e n d e r eerste en 1040 der t w e e d e

so jft aangebragt, en daarvoor was gemiddeld t' 1921,85
en f 1528 per kist betaald.
Hieronder volgt weder de gebruikelijke berekening van
hetgeen de opium, tot de volle boeveelheid genomen ,

veel van de na 1H77 door liet Gouvernement verstrektei

di :i pachten der verschil lende perceeleil in 1X78 heeft

opium in verbruik is gekomen , omdat eerst dan de pacbtêrs opgaaf hebben te «loon van do door hen niet geslotenï
hoeveelheden 2). Over het driejarig tijdvak 1875 tot oni

gekost en in 1879 kosten /.al , nomade eene opgaaf van
du gemidlelde prijzen waarvoor de opium gedurende de

met 1877 went, blijkens het vorig verslag (bU. 154),,
door de pachten overgehouden 7123 katti's, en kon dus•i

Maxima
van
verstrekking
in elk der
jaren 1878
en 1K"'.>
(ruwe
opium in
katti's).

PACHTPERO KELEN.

(De gewesten
B a n t a m . Batavia en
K r a w a n g maken
te zamen één perceel uit.)

B e d r a g van den pachtschat
zonder hijborekenmg
van den
prijs der opium.

i87a

1879.

jaren 1877 en 187X door hen is gesleten. Het behoeft
geen herinnering dat voor de juistheid der laatstbedoelde

cijfers niet ten vuile kan worden ingestaan.

v\ unueer de gebeele
maxiiuuni hoevei'llieid genomen wordt.
komt de opium ;i;m
jacht schat en inkoopprijs (deze laatste
a f Uu per katti)
den pachter te staan
op de navolgende
som per katti.

1878.

1X79.

720)

Bantam
Batavia

Crawang
Cheribon
Ta-al

Pekalongan
Bamanng
.Japara

Rembang
Soerabaija

Pasoereean
Probolinggo

. . . .

Bezoeki
Banjoewangi

.

.

.

.

Banjoemaa
Bagelen
Kadoe
Djiikjokarta
Soerakarta
Madioen

Kediri
Pamakasaan-Sumanap .
Madura-Sampang . .

7 200 f 685 200 f 685 200 f 111,57 f 111,57
480 s
98,00
163 200 98,00
2 400
163 200
456 120 102,25 106,02
6 000
433 501)
87,10
6 000
342 600
342 600 87,10
24 000 1212 009 1 212 000 80,50
80,50
9 000
312 0)0
312 000 64,67
64,67
495 720 63,05
63,05
15 000
495 720
21 600
949 200
949 200 73,94* 73,94 •
6 000
415 200
415 200 99,20
99.20
170 400 86,X')
86,80
3 000
170 400
1800
91 200 80.67
91200
80.67
420
58,89
12 132
12 132 58,8.)
3 000
231 000 94,17
231000
94,17
3 000
189 600
189 600 93,20
93,20
444 120 112,24' 112,24 •
444 120
5 400
564 120
564 120 124,02 124.02
6 000
91)0 000
15 000
94,00
960 000 94,00
10 800
828 00() 106,67 106,67
828 000
12 000 1 596 000 1 596 00O 163,00 163,00
35 340
88,90
000
35 340 88,90
3 (i00
90 120
55,03
90 120 55,03

Gemiddel—
ilc

\('J'-

koopprijs
iu t«7S ]ier
8 thail

Gemiddelde verkoopprijzen van
bereide opium (1 thail bereide =; i thails
ruwe opium).

bereide
opium, ongeveer
1878.
1877.
gelijk.
staande
met 1 katti
l'er thail P e r matta P e r thail l'er matta
ruwe
opium, ii)
(i/ioo thail).{',, 0 katti; Mm Oiail).
'ie

168,00
168,00
180,00
96,00
108,00
116,00
97,61)
86,00
72,00
120,00
153,60
98,(54
114,00
100,00
148,00
164,44
136,00
268,00
98,40
120,00
176,88
104,00
94,00

14,00
14,75
17,33'
9,36
11,93
14,44»
10,22
8,19
8,73
9,80
20,66 •
12,16 b)
11,66'
»
13,25
17,87»
16,00
29,50
12,10
17,40
18,00
12,67
11,30

0,28
0,29
0,31
0,13
0,15
0,15
0,12
0,11
0,12
0,11
0,22
0,12
0,22
0,20
0,23
0,24
0,20
0,37
0,14
0,22
0,24
0,14'
0,13

14,00
16.00
15,00
10,00
12,00
14,00
10,91
9,00
8,00
14,00
18,40
11,16
10,00

c)

12*50
17,11
14,00
29,50
11,10
10,00
21,22
12,00
11,00

0.28
0,26
0,30
0,14
0,15
0,15
0,I3S
0,12'
0,10
0,16
0,20
0,13»
0,18»
0,20
0,24»
0,24
0,20
0,37'
0,13*
0,20
0,23
0,14
0,12'

163 620 f10 220 652 f 10 243 272
u) I n vorige verslagen w e r d e n in d e z e kolom d e eijlers o p g e n o m e n die men v e r k r e e g door den verkoopprijs p e r thail m e t 8 te v e r uicnigvuldigen. Volgens die cijfers z o u d e n e c h t e r verschillende p a c h t e r s h u n n e opium met groot verlies van d e h a n d hebben gezet. .Men
b e h o o r t in a a n m e r k i n g te n e m e n dat de p a c h t e r s meestal bjj k l e i n e r e h leveclheden dan v a n 1 thail te gelijk v e r k o o p e n , en wel tegen
p r i j z e n , w e l k e , zoo als d e s t a a t a a n t o o n t , belangrijk h o o g e r znn d a n de o p g e g e v e n prijzen voor den v e r k o o p per thail. D e ejjl'ers in
deze kolom zjjn nu b e r e k e n d n a a r h e t g e m i d d e l d e der v e r k o o p p r i j z e n per thail en p e r m a t t a , en stellen dus v o o r , hetgeen de pachters
gemiddeld m i n s t e n s v o o r e l k e k a t t i hebben o n t v a n g e n .
b) V e r b e t e r d e cjjt'ers.
r) D e g r o o t s t e h o e v e e l h e i d , w a a r v a n uit Banjoewangi d e debietprijs is o p g e g e v e n , b e d r a a g t slechts >/4 t h a i l ; zoodanige hoeveelheid
w e r d e r v e r k o c h t voor f 1,25, h e t g e e n zou n e e r k o m e n o p 1' 5 per t h a i l .

.\iin:iiiri'i-uit/ der pachtpniiiiiiijeii.
In 1878 moest
f 10 196 201 worden ontvangen aan pachtschat over l)e-

cember 1877 tot en met November 1878. Aan pachtsebat

' ) Hlijven die «rffdglngeo v o o r al de m a a n d e n van 1 8 7 9 g e h a n d haat'd, dan w o r d t d e v e r d e e l i n g voor d a t j a a r 7 1 180 en 91 440
k a t t i ' s , doeli bovendien valt nog r e k e n i n g te houden niet M M \vjjz i g i n g in d e v e r s t r e k k i n g , aan den p a c h t e r v a n S o e r a k a r t a toeges t a a n , w a a r d o o r d e z e , i n g a a n d e m e t 1 J a n u a r j j 187'.', M 1 k u n n e n
krijgen eene meerdere hoeveelheid I . e v a n t s c h e opium van 60 katti's
I m a a n d s tegen evenredige v e r m i n d e r i n g van het m a x i m u m Bengaalsrhe opium. U l p t d e / e wijziging ook g e d u r e n d e d e o v e r i g e
maanden van 187'.) g e l d e n , dan zullen d e p a c h t e r s in h e t loopende
Jaar k u n n e n o n t v a n g e n 72 780 k a t t i ' s I . e v a n t s c h e en 90 8 4 0 k a t t i ' s
"«•ngaalsehe opium.

Ken a n d e r e p a c h t e r w e n s e h t e zooveel meer Bengaalsehe opium
te kuiiiien o n t v a n g e n als hij m i n d e r l . e v a n t s c h e zou a a n v r a g e n . D a a r
echter j u i s t deze laatste soort g o e d k o o p e r w a s g e w o r d e n en eene
o n v o o r w a a r d e l i j k e inwilliging van het verlangen d a s niet in het
b e l a n g van 's lands ka< M S z i j n , w e r d h e t verzoek niet toegestaan
d a a o u d e r v o o r w a a r d e dat de w i n s t , die het G o u v e r n e m e n t daard o o r zou d e r v e n , door d e n p a c h t e r zou w o r d e n bjjgepast.
-i In het Benige h o o g e r reeds g e n o e m d e g e w e s t ( T a g a l ) , w a a r in liet
najaar V U 1877 de p a c h t voor één j a a r in plaats van voor d r i e j a r e n
w a s a f g e s t a a n , hield de p a c h t e r op 31 D e e e m b e r J L geen opium o v e r .
*) D e kist = 100 k a t t i ' s ot' 6U« K.G.

en boete wegens te late betaling werd , met inbegrip van
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afstand zich aan lijfsdwang te onttrekken, maar in hun
daartoe strekkend verzoek aan den raad van justitie te
Smnarang werden zij uiet-ontvankeUjk verklaard'. Zij hebben echter het voornemen kenbaar gemaakt tegen die heslissing in verzet te komen. Aan allen, die voor deze
BOhuld verhouden zijn , is bij geregtelijke acte aangezegd
dat zij, zoolang zij niet geheel aan hunne verpligtingen
zullen voldaan hebben, niet slechts zijn uitgesloten van
de mededinging naar en de borgstelling bij de verpachtingen van de verschillende landsmiddelen, maar ook van
de mededinging naar en de borgstelling bij aanhestedingen voor s l a n d s dienst. Zoo als de zaken nu staan, is
er vooruitziet dat minstens 15 a 20 pet. van 's Gouvernements vordering zal teregt komen.
In het verslag van 1877 (blz. 1G7) is vermeld dat eene
gunstige beschikking werd genomen ten aanzien van den
pachter van het perceel Kediri over 1875 tot en met 1877, ook
pachter van hetzelfde perceel voor bet volgend driejarig tijdvak , wegens de vele moeijelijk heden waarmede hij inden
aanvang te strijden had , terwijl hij alles in het werk
stelde om aan zijne verpligtingen te voldoen. Eene belangrijke schade had deze pachter geleden ten gevolge
van den diefstal eener gfOOH hoeveelheid aangehaalde
o p i u m , welke in een paar vertrekken van 's lands gevnngenis , de gewone bergplaats voor de stukken van overtuiging , tijdens het onderzoek betrellende eene strafzaak
werd bewaard. Twee laudsdienaren, de schrijver van den
boofddjaksa en de cipier der gevangenis, wisten zich door
zegelverbreking en inbraak meester te maken van het
grootste gedeelte der opium , die zij daarop aan Chinezen
verkochten tot groot nadeel van het debiet des pachters.
Dit was eeu der oorzaken dat hij een langen tijd den
paehtschat en de opium te laat betaalde en dus in boeten
verviel. Uit aanmerking hiervan is overgegaan tot het verleenen van kwijtschelding van de door hem over eenige
maanden betaalde boeten.

den betaalden achterstand over vroegere jaren, ontvangen
f 10 420 967,47», tegen f 10019013,13 In 1N77. Meldeuswaardige moeyely kneden werden liij de Inning der pacht»
gelden in liet afgeloopen jaar niet ondervonden. Aan den
beheerder van <le pacht van bet perceel Banjoemos over
1877, zoon en tevens borg vau den overleden pachter!
is, totdat 11ij of zijn medeborg in betere omstandigheden
zul gerankt zijn , toegestaan de ochtentollige pac!itpei:Dingen over drie maanden en de verbeurde boeten, gesamanUjk bedragende f' 114394,96, met f 420 's maande
at' te betalen, onder voorwaarde dat over de gehuld, voor
zoover die de pachtsom betreft , 6 pet. rente wordt voldaan. Men was overtuigd dot de schuldenaren bunne laatste
middelen hadden aangewend om de schuld te betalen, en
niets bezaten , noch van iemand hulp konden verwachten.
Tegelijkertijd is het voorschieten van gelden voor hun
onderhoud in de gijzeling gestaakt, en hun dus de gelegenheid gegeven om ontslag uit de gijzeling te vorderen.
Op den achterstand dei pacht van Soerakarta over 1875
werd in het afgeloopen jaar niets ontvangen. Verzoeken
van vvege den hoofdschuldenaar, om uit de gijzeling te
worden ontslagen , werden afgewezen. Evenmin werd getreden in een verzoek, om een der borgsn de vrijheid terug
te geven tegen verhindtenis zijnerzijds oin maan lelijks een
zeker bedrag in mindering van de schuld af te betalen.
Het aangeboden bedrag was te onbeteekenend dan dat de
voorgestelde schikking in overweging mogt wor !e:i genomen. Ook omdat de geruchten niet ongegrond schenen
dat de gegijzelden eene belangrijke som hebben achtergehouden , die zij badden kunnen betalen , is men voornemens de gijzeling zoo lang mogelijk op hen toe te passen , indien omtrent de afbetaling geen aannemelijke regeling wordt voorgesteld.
Oe achterstand over 1870 is door de erfgenamen van
een der borgen (zie vorig vers'ag blz. 150) ten volle aangezuiverd. De personen , betrokken in den achterstand
wegens de pacht van 1871 , bleven geheel in gebreke
hunne schuld aan den lande af te doen , zoorlat voortdu*
rend getracht wordt door geregtelijke maatregelen iets
op hen te verhalen. Twee hunner poogden door boedel-

Sluikhandel. Uit het volgend overzigt blijkt de uitslag
der tegen den sluikhandel genomen maatregelen over
1878, in vergelijking met de uitkomsten in 1877 verkregen.

1 8 J 7 . a)
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»
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Aangehaalde hoeveelheden. b)
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3

5

9
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7
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4
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1

7

4

4

8
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1

9
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8

1

8

4

1

o

»
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Tota

f

opium.
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G E W E S T E N.

Bere B opium.

Getal
aanhalingen.

Thai

Aangehaalde hoeveelbeden. b)
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aanhalingen.

Katt 't
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T>
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20

0

5

8

•»

y>

33
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7
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»

2

»

22

55'J

581

2572

8

8

7

20

M
693 013

28

858

885

2777

13

4

20

978

H

»

»

»

15

8

39

12

4

»

25

> j

7

7.

1475

8

5

8

1927

4

8

8%

58

2

1
Transporteeren

998

i
o) Sommige cyfers van liet vorig verslag zjjn verbeterd.
*) Waar benidl opium is aangehaald, is de hoeveelheid herleid tot ruwe.
c) Eene aanhaling had plaats, waarbij tegelijk met ruwe ook bereide opium werd in beslag genomen.
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I S 7 7. a)

IH:H

Getal

Aangehaalde hoeveelbeden. h)

Getal
aanhalinsen.

Aangehaalde boe*
veelheden, b)

aanhalingen.

GEWESTEN.

a
3

3

'S-

o
o>

O

o
a>

o
H

885

2 777

13

20

978

998

1927

4

87,

(/) 109 d) 105 d)26<J

3 237

11

4

31

828

859

3 038

1

6

1503

14

28

1'er transport
Japara

24

Rembang
•

Soerabaija

858

283

307

2 027,

13

9 i) 16 i) 809 ï) 821

443

443

593

13

1

3

2
7

Paaoeroean

1

77

78

37

Probolinggo

1

115

110

129

8

27

3

546

547

1726

7

5'/ s

162

162

9

5

192

193

153
411

10

5

e) 8 c) 82 c) 89

1358

7

0

20

20

5
9
14
24
22
402
253
89
54

13

14

5

4'|

1
1

1

21

53

3

3

Bunjoemas

10

10

4

8

5

34

34

Bazelen

29

29

15

13

1

70

70

71

72

50

6

7

187

187

1 )jokjokarta

e) 47 e) 81 e) 119

21

6

8

359

470

Soerakarta

O 840 /)347 /)1175

420

14

859 1051 1910

Madioen

,j) 2<ïy) 105 g) 129

81

12

«74
4

157

215

3»/,

639

639

8

140

146

32

Bezoeki

Banjoewangi

1

Kadoe

Kediri

.

.

13

973

976

326

79

80

590

Madura

Totaal.

»

1
»

4

1113 3006 4750 /s)10 349/i) 2 h) 6 h) 9

»

111

58

9
13
11
3
1
7

4

3

4

1105 6200. 7360 k) 10 995 k) 12 k)

*) n

<i) E r hebben 2C9 aanhalingen plaats gehad en daaronder 5 als bedoeld onder c.
e) Van de 119 aanhalingen hadden e r 9 plaats als bedoeld onder onder c.
f)

Als boveu van de 1175 aanhalingen I S .

IJ) Als boven van de 129 aanhalingen 2.
Ii) Van deze hoeveelheden werden in ruwen staat aangehaald 3194 katti's, 6 thails, 5 tji's en Vu matta's.
i)

Van de 821 aanhalingen hadden er 4 plaats als bedoeld onder c.

/.) Van deze hoeveelheden werden in ruwen staat aangehaald 2284 katti's, 1 tji, 8 hoens en 93/4 matta's.
Zoo als de voorafgaande staat doet zien , werden in 1878
in alle gewesten , behalve in Batavia , Tagal en Kediri,
veel meer aanhalingen gedaan dan in 1877 en bedroeg
het verschil voor geheel Java en Madura 2610. Ue hoeveelheid aangehaalde opium bedroeg echter in 1878 slechts
640 katti's meer dan in 1877. Hieruit mag worden afgeleid
dat het smokkelen van groote partijen in de meeste g e westen vermindert.
Intusschen hadden ook in het afgeloopen jaar belangrijke aanhalingen plaats. Zoo werd aan het zeestraud der
afdeeling Bezoeki de hand gelegd op eene hoeveelheid van
niet minder dan 100 katti's ruwe en 443 katti's bereide
opium. In de afdeeling Salatiga (residentie Samarang)
werden eenige personen in het bezit van 43 katti's gevonden. Eene hoeveelheid van 5 katti's bereide en 45 katti's
ruwe opium werd in de afdeeling Bodjonegoro (residentie
Rembang) bij vijf inlanders aangehaald. Kort daarna werd
de woning van den aanbrenger in brand gestoken. Een
bediende van den pachter van Rembaug slaagde er in
twee blikken met 37 katti's bereide opium op te visschen ,
die hij des nachts bij het vervolgen van een smokkelvaart a i g over boord had zien werpen. Aan het strand der afHandelingen der Staten-üeneraal. Bijlagen.

1879-18Ï-0.

deeling Toeban (residentie Rembang) werden 150 katti's
bereide opium in beslag genomen. In dezelfde afdeeling
deed het districtshoofd van Rengel eene aanhaling van
58 katti's ruwe en 89 katti's bereide opium. Ook in de
residentie Japara werden belangrijke aanhalingen bewerkstelligd, van 230, 180 en 119 katti's ruwe en 07 katti's
bereide opium. Onder de in de residentie Batavia aangehaalde partijen waren er elf van meer dan 100 thails. Bij
vier van deze aanhalingen bedroeg de hoeveelheid meer
dan 500 thails. Eene aanhaling van 159 1 /. katti's had in
het laatst van 1878 plaats in de nabijheid van een landgoed , gelegen in de afdeeling Tangerang (residentie Batavia) en beheerd door een lid der tegenwoordige opiumpachtkongsi vau Batavia.
In de residentie Batavia neemt de opiumsluikhandel toe.
Hieraan wordt toegeschreven dat de pachtschat voor het
perceel Bantam-Batavia-Krawang bij de laatste verpacht i n g is gedaald, en dat de pachter niet in staat is de bij
de pachtvoorwaarden toegestane hoeveelheid opium teslijten. De verboden aanvoer heeft vooral uit Singapore plaats ,
en de politie wordt in de wering van dien aanvoer krach*
tig bijgestaan door het personeel der in-en uit voerren ten
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flat belangrijk» aanhalingen deed , fin nog op 1 Januarij
1879 nabij het eiland Amsterdam de hand legde op ruim
één pikol bereide o p i u m , ten gevolge tiener medeüuelilig
van het Nederlandsch consulaat-generaal te Singapore,
dat Chinezen , van die plaats afkomstig, bet plan loeiden

te Batavia opium in te voeren, [n den loop van 1879 he»
sloot de Regering tijdelijk twee
king van den resident te stellen
sluikhandel , een maatregel die
gewesten goede uitkomsten blijft

ambtenaren ter beseliilo
tot t e g e n g a n g van den
in verschillende andere
opleveren.

Ofschoon , blijkens het boven medegedeelde, in 1878ook
in Bembang onderscheidene groote aanhalingen zijn gedaan,
en de gemiddelde verkoopprijzen bij den pachter in dat
gewest zeer laag waren, meent de resident te kunnen
verzekeren dat de sluikhandel belangrijk is afgenomen en
de uitvoer naar andere gewesten nagenoeg geheel beeft
opgehouden, lntusschen is door de Indische Regering mag*
tiging verleend om bet politie-toezigt in dat gewest nog
te versterken door de tijdelijke aanstelling van hoogstens
twaalf inlandsehe beambten . niet den titel van tnantripolitie, op eene bezoldiging van f 50 'a maande. Binnen
één jaar zal omtrent de werking van dezen maatregel
moeten worden berigt.
In de residentie .lapara werden in het afgeloopen jaar
ruim driemaal zooveel aanhalingen bewerkstelligd als in
1877. Men schrijft dit onder anderen toe aan strengere
bewaking van de kust en van de rivieren, waarvoor
hulp-politie-oppassers ter zee en te land zijn aangesteld ,
terwijl ook de politie is verbeterd ten gevolge van het
ontslag van eenige weinig vertrouwbare dessahoofden.
De toeneming van liet getal aanhalingen ging in de
meeste gewesten gepaard met eene uitbreiding van liet
wettig debiet der pachters. In Kediri kwamen niet bijzonder veel aanhalingen voor, maar ook daar trok de
pachter in het afgeloopen jaar meer voordeel van de pacht,
doordien de sluikhandel in dat gewest, ten gevolge van
bijzondere omstandigheden, verminderde. l)e vroegere pacht*
kongsi was gedwongen van bet smokkelen af te zien ,
en de pachter heeft ook het perceel Pasoeroean aanvaard
en zich op die wijze gevrijwaard tegen den sluikhandel
die vroeger uit dat perceel in Kediri werd gedreven. In
de afdeeling Kertosono, waar de debietprijzen verhoogd
werden, schrijft men de Vermindering van den .sluikhandel
ook toe aan de in het vorig verslag vermelde aanstelling
van een ambtenaar belast met het waken tegen opiumovertredingen.
Zoowel in Kadoe als in Soerakarta meent men zeker
te weten dat niet alleen gegoede Chinezen, maar ook
Europeanen aan den opium-aluikhandel medepligtig zijn.
Verscheidene Europeanen, zoowel te Solo als t e S a m a r a n g ,
worden gezegd uitsluitend in dit bedrijf bun bestaan te
vinden. De hoofdleiders wagen echter zich zei ven nooit aan
vervoer of berging van opium. Slechts één Europeaan werd
in Soerakarta op het onwettig bezit van anifioen betrapt.
In de Samarangsche afdeeling Grobogan, die in het
vorig verslag (bladz. 157) nog de voorraadschuur der
smokkel-opium voor Soerakarta werd genoemd, werden
in het afgeloopen jaar geen of slechts weinig sporen van
doorvoer van opium waargenomen.
Tot de beperking van den opiumsluikbandel op de
kusten z a l , naar men verwacht, krachtig worden bijgedragen door de nieuwe voorschriften , in Indisch Staatsblad
1879 n°. 224 opgenomen , betredende den aanvoer en
het opslaan in entrepot van opium op Java en Madura en in het gouvernement van Sumalra's Westkust.
De vroegere verbodsbepalingen omtrent den aanvoer van
amfioen zijn daarbij verduidelijkt en versterkt. P>ehoudens in eenige bepaalde gevallen , zal geen vaartuig met
opium aan boord zich voortaan mogen bevinden binnen
den afstand van drie Engelsche zeemijlen van de kust.
Alleen de op Europesche wijze getuigde vaartuigen van
meer dan 50 ton van l'/ s M . zijn van dit verbod uitgezonderd , doch ook deze mogen binnen denzelfden afstand
van de kust met opium aan boord niet ten handel noch
ten anker komen , dan op de reeden van Batavia , Samar a n g , Soerabaija en P a d a n g , en ook ter hoofdplaats Cheribon wanneer zij eene vergunning van den resident van
dat gewest hebben.
Verboden

kringen.

In 1878 kwamen 30 overtredingen
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van de bepalingen betredende de verboden kringen voor,

waarvan 13 in de Preanger regentschappen, 11 in BanJoumas, 4 in Cheribon, 1 in Hagelen en 1 in rrobollnggo.
De overtreding in laatstgenoemde residentie betrof het bezit van opium in het district T e u g g e r . waar m e n , blij—
kens bet vorig verslag (blz. 158), vermoedde dat opium

door Maduresen werd binnengebragt, ofschoon het toen
nog niet gelukt was een enkel feit op het spoor te komen.
De uitslag van een nader onderzoek naar de werking
der verbodsbepalingen in het district Aiubal (Hagelen)
1 ft voorloopig doen afzien van het denkbeeld om den
verboden k r i n g , waartoe dat district behoort, in te trekken.

2°. Buitenbezittingen.
Ben overzigt van de opbrengst der opiumpacht in elk
der gewesten buiten .Java en Madura gedurende de jaren
1877, 1878 en 1879 wordt in bijlage KK aangetroffen.
Zoo als in bet vorig verslag is medegedeeld , is de
pacht in de gewesten Sumatra's W e s t k u s t , Palembang
en Benkoelen afgestaan voor het driejarig tijdvak 1878
tot en niet 1880. De pachtschat blijft daar mitsdien voor
1879 gelijk aan dien van het afgeloopen jaar. Echter
w'or 't voor de drie gewesten over 1879 eene hoogere o p brengst verwacht van f 22 920, ten gevolge van het
hcogere bedrag , waarop de winst op de te verstrekken
opium kan worden geraamd uithoofde van degoedkoopere
prijzen van aanschaffing.
Aangaande de werking der pacht in de genoemde drie
gewesten wordt b e r i g t , dat geen der pachters gedurende
het afgeloopen jaar de maximumdioeveelheid opium heeft
aangevraagd, ook niet de pachter van Palembang, die
in bet vorig driejarig tijdvak (1875 tot en met 1877)
jaarlijks het maximum van 2400 katti's had genomen ,
doel: zich in 1878 met 1883 katti's tevreden stelde. De
pachter van Benkoelen vroeg 331'/i katti's, tegen 400
katti's in 1877, ofschoon hij regt had op 480 katti's (in
1877 op 10>0 katti's). De pachter van Sumatra's Westkust
nam in 1878 6778 1 /, katti's, tegen 4840 in 1877, bij
een maximum voor elk dier jaren van 9300 katti's ').
De prijzen , tegen welke de pachters de bereide opium
verkochten, bedroegen per t h a i l : ter Sumatra's Westkust
f 9 . 3 4 , in„ Benkoeten f 11,50 en in Palembang f 13,00
(tegen f 9,34, f 11,43 en f 12,40 iu 1877), en per matta
('ƒ,00 thail): respectievelijk f 0,10, f 0,14 en f 0,10 (tegen
f 0 , 1 1 , f 0,14 en f 0,l4 b iu 1877). De ruwe opium werd ,
in de enkele streken waar deze aftrek vond, overal gesleten tegen f 6,00 per thail e n , voor zoover zij in kleinere
hoeveelheid werd van de hand gezet, (hetgeen echter in
Benkoelen nergens het geval was,) tegen f 0,00, f 0,07 of
f 0.08 per matta. In eene der onderafdelingen van Pal e m b a n g , namelijk in Ogan-Oeloe en Knim, werd in
1878 in 't geheel geen opium gesleten.
In de drie gewesten werden 20 : ) , 1 en 3 aanhalingen
gedaan, betredende eene hoeveelheid van ruim 9 , 'ju en
circa 124 thails; de drie laatstbedoelde; aanhalingen kwaniL'ii alle ter hoofdplaats Palembang voor en daaronder
was er één van 122 thails.
De sluikhandel in Palembang schijnt in de laatste jaren
op groote schaal te worden gedreven uit bet rijk van
Djambi, waar de opium thans door een ieder over zee
kan worden aangevoerd en het bezit en het vervoer van
opium aan gi'en beperkende bepalingen zijn onderworpen.
Daar de iniioeinsche bevolking van dat rijk geen opium
g e b r u i k t , kan dn. in Toenemende hoeveelheden aangevoerd
wolvende amfioen alleen bestemd zijn voor de inlandsehe
militairen en vreemde oosterlingen op onze nederzettingen
te Jloeara-Koinpeh, Saba en Djambi en voor den sluikbandel in de aan Djambi grenzende streken. Vroeger had
de opiumpachter iu Palembang eene opiumverkoopplaata
te Moeara-K.anpeh , terwijl te Djambi het regt om daar
') Levants iie opium, welke soort de nuchters van Benkoelen
en Palembaag niet wens -hten te ontvangen, werd voor Sumatra's
Westkust genomen tot ii n hoeveelheid van 258G'/o katti's in 1878
en van 1739 katti's in 1877.
") Hiervan 24 ter hooidplaats Padang, alle te danken aan de
tolbeambten, en 2 in de onderaldeelinj,' Singkel. Aldaar werd in
één geval ruwe opium aangehaald (2 thails) , welke hoeveelheid als
1 thail bereide opium is inedegerekend.
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fin elders in het rijk opium te verkoopen namens den sultan
werd verpacht. Maar in de laatste jaren had dit niet meer
plaats, zoodat thans het verbruik op onze nederzettingen
en de doorvoer naar andere streken geheel onbelemmerd
zijn en buiten alle toezigt vallen. Het voornemen bestaat
om met den sultan eene regeling te treilen , waardoor
het opiumverbruik in onze nederzettingen in het Djambisch gebied onder het monopolie wordt g e b r a g t , en de
invoer, het vervoer en de verkoop van het artikel er kunnen worden verboden , voor zooveel deze niet plaats hebben
voor rekening van het Gouvernement of diens pachter.
De sultan is genegen tot de handhaving van dergelijke
verbodsbepalingen mede te werken, mits hem , zoolang
hij deze verpligting op voldoende wijze n a k o m t , eeu bedrag van f 4000 'sjaars wordt uitgekeerd ; eene uitgaaf
die ruim zal worden vergoed door de hoogere waarde
welke de pacht van Palembang zal erlangen als gevolg
van de fnuiking van den sluikhandel uit Djambi. Tevens
zal gezorgd worden voor eene betere bewaking van de
monden der Djambi-rivier en van de rivieren die Djarubi
en Palembang verbinden.
Ten opzigte van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling
van Horneo is bij ordonnancie van 16 October 1878 (Indisch
Staatsblad n°. 267) uitvoering gegeven aan liet in 't vorig
verslag (bil. 159) vermelde plan , om de minder doelmatige
beperking van het pachtgebied tot de hoofdplaats Bandjerinasin op te heffen. Het gebied der pachten in deze
residentie strekt zich thans uit over het geheele gewest,
voor zoover het regtstreeks aan het Nederlandsch gezag
is onderworpen. Tevens is bij ordonnancie van 16 October
1N78 (Indisch Staatsblad n°. 268) het reglement voor de
opiumpacht op Java en Madura, zoo als tiet bij de orden nancie van 25 September 1874 „(Indisch Staatsblad n°.
228) vastgesteld en bij de ordonnancien van 11 Februarij
en 20 Augustus 1876 (Indisch Staatsblad n°. 51 en 214)
verduidelijkt is , met enkele wijzigingen voor de residentie
Zuider* en Oosterafdeeling van Borneo van toepassing
verklaard , terwijl de vroegere voorwaarden voor de amfioenpacht (Indisch Staatsblad 1857 n°. 105 blz. 102) zijn
ingetrokken. Het stelsel der pacht is in overeenstemming
gebragt met d a t , hetwelk op Java en Madura, ter Sumatra's W e s t k u s t , in Benkoelen en in Palembang is
aangenomen. Even als vroeger zal de pachter zich uitsluitend uit 'slands voorraad van opium moeten v >orzien ,
maar voortaan zal hij eene bij de voorwaarden beperkte
boeveelheid ontvangen. Daar de pachter van Baudjermasin
zich in de laatste jaren uitsluitend tot den verkoop van
bereide opium had Bepaald, is het voor Java uitgevaardigd
verbod tegen den verkoop van ruwe opium overgenomen.
Ook is geen bezwaar gevonden om t e bepalen , d a t niemand
meer dan één thail bereide opium mag bezitten, daarliet
bezit van meer dan twee tliails bereide Opium reeds aan
lastige formaliteiten verbonden was. De wijziging, bij
de ordounancie van 22 January 1877 (Indisch Staatsblad
n°. 24) gebragt iu de straffen op sommige overtredingen
van het reglement op de opiumpacbt (zie uu. 150 hiervoor),
wordt in de hierbedool Ie residentie voorkxipig niet tocgepast. Ter vervanging van de artikelen 8 tot en met 12
der oude pachtvourwaarden zijn , bij eene afzonderlijke
ordonnancie (Indisch Staatsblad 1878 n°. 269), nieuwe
voorschriften gegeven omtrent den aanvoer van opium in
liet gewest. T)e eerste verpachting na de vaststelling der
nieuwe bepalingen geschiedde voor 1879. op de bijzondere
voorwaarden der ordonnancie in Indisch Staatsblad 1878
n°. 272. Het paclitgebied is in drie pereeelen verdeeld,
welke eerst elk afzonderlijk en daarna tegelijk zijn opgeveild. Het maximum der hoeveelheid opium , welke gediireniie 1879 uit 'slands voorraad zou kunnen worden
verstrekt, _ is voor de drie pereeelen te zamen bepaald op
1440 katti's, en het getal verkoopplaatsen op elf. Bij de
verpachting werd het hoogste bod — van f 21 840 —
verkregen \'">r de drie pereeelen te zamen. Boven dat
bedrag kan nog gerekend worden op de vermoedelijke
winst op de te verstrekken opium, die, — aangezien de
pachter heelt verklaard 120 katti's Levantsche en 1320
katti's Bengaalsche opium te willen ontvangen, — o p
f 21660 is te stellen. De schatkist trekt'dus uit de nieuwe
regeling reeds dadelijk een niet onbelangrijk voordeel ').
'; Als pachtsom voor de opium en de kleine middelen' (die toen
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Een volgend jaar echter kunnen nog betere uitkomsten
worden verwacht, want de tegenwoordige pachter moest,
bij het doen van zijn bod, rekening houden met de tot
1 Januarij 1879 geldige beperking van het pachtgebied,
waardoor veel onwettig verkregen opium als aanwezig
kon worden verondersteld.
Verder hadden verpachtingen van het opiummiddel in
de buitenbezittingen plaats voor Atjeh , de Westerafdeeling
van Borneo, Celebes en ondchoorigheden, Menado,
Amboina (zonder Banda), Ternate en Timor.
Te Atjeh werd de pacht tweemaal opgeveild, telkens
tweeledig: voor één jaar en voor drie jaren. Bij de eerste
opveiling werd voor één jaar f 204 120 en voor drie jaren
eene jaai lijksche pachtsom van f 282 000 geboden , terwijl
de pacht van 1878 f 361080 had opgebragt. De lage
aanbiedingen werden toegeschreven aan gebrek aan meded i u g i n g , veroorzaakt door eene overeenkomst tusschen de
Chinezen vau Atjeh en P i n a n g , waarbij dezen zich verbonden hadden om elkander bij de verpachtingen op de
genoemde plaatsen niet in den weg te staan. De tweede
opveiling gaf eene betere uitkomst; voor de pacht van
één jaar werd tot f 329 280 en voor die van drie jaren
tot f 417 720 'sjaars geboden. Hoewel de voorloopige toestand in Atjeh tot dusver de voorkeur had doen geven
aan pachtverbindtenissen voor slechts één j a a r , was het
bod voor drie jaren te voordeelig om het niet aan te
nemen. Bij ordonnancie van 8 Julij 1879 (Indisch Staatsblad n°. 216) i s , hoofdzakelijk met het doel om de tegenstanders van het Nederlandsch gezag te ontmoedigen , de
invoer en het vervoer over zee van opium iu het gouverneinent Atjeh en onderhoorigheden aan strenge beperkende
bepalingen onderworpen.
In de Westerafdeeling van Borneo had de verpachting
eveneens tweeledig plaats: voor één jaar en voor drie
jaren. In beide gevallen werd meer geboden dan de pachtscliat van 1878 , die slechts f 87 120 had bedragen. Voor
1879 alleen werd geboden f 107 4 0 0 , en voor 1879 tot en
met 1881 f 1 0 8 000 'sjaars. Toch was de uitslag niet
bijzonder gunstig in vergelijking met vroegere jaren , want
de pachtschat van 1871 was f 168 000, van 1872 f 144 000 ,
van 1873 f 193 0 0 0 , van 1874 f 96 600 en van 1875/1877
f 156 600 'sjaars. Om deze redenen, en dewijl het bod
voor 1879 weinig verschilde met dat voor 1879/1881 ,
Werd, even als voor 1878 (zie vorig verslag blz. 159),
besloten het bod van één jaar aan te nemen , waardoor
de kans behouden bleef om voor het volgende jaar betere
uitkomsten te verkrijgen.
Voor de pacht in het gouvernement Celebes w e r d ,
vermoedelijk iu verband met den gedrukten toestand des
handels en de verliezen welke de bevolking door misgewas
en veeziekte geleden heeft, voor 1879 geen hooger bod
verkregen dan f 86 4 0 0 , zijnde f 5300 minder dan de
pachtsom voor 1878.
De som, waarvoor de opiumpacht over 1879 in de Minahassa moest worden afgestaan, bedroeg f 6000 , dat is
nog niet de helft van de pachtsom over 1878. Als oorzaak
dezer daling wordt de toeneming van den sluikhandel in
die afdeeling opgegeven. De. verpachting in de afdeeling
Gorontalo, waar volgens het vorig verslag de sluikhandel
in opium toenam , bragt desniettemin meer dan vroeger
o p , namelijk f 1920 voor 1879, tegen f 1674 voor 1878.
Voor Amboina werd voor 1879 hetzelfde gunstige bod
als voor 1878 verkregen.
De opiumpacht in de residentien Ternate en Timor over
1879 werd gegund voor f 10 400 en f 1920, d. i. f 3250
en f 120 meer dan over het afgeloopen jaar.
In het geheel zal de opiumpacht in de buitenbezitting e n , blijkens het overzigt in bijlage K K , in 1879 ruim
f 115 000 meer opleveren dan in 1878.
Ten einde het tegengaan van den opiumslu ik handel in
de residentie Riouw en onderhoorigheden te bevorderen,
zijn voor dat gewest de voorwaarden, opgenomen in
Indisch Staatsblad 1857 n°. 1 0 5 , aangevuld en gewijzigd
bij de ordonnancie van 23 April 1879 (Indisch Staatsblad
n*. 154). Even als indertijd voor de Westerafdeeling van
— op het middel „ goudmijnen" na — gezamenlijk met de opium
verpacht werden) was voor 1877 f 23 940 en voor 1878 f 19 200
verkregen. De bedoelde kleine middelen, voor 1879 voor 'teerst op
zich zelve verpacht, bragten toen op f 0180
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Horneo is geschied (zie verslag van 1877 blz. 171) zijn
nieuwe strafbepalingen vastgesteld , en is bet bewijs, dat
aangehaalde opium niet van den pachter afkomstig i s ,
minder moeijelijk gemaakt. Tevens is art. 100 van het
reglement op het beheer en de regtsvoidering in de residentieltiouw zoodanig gewijzigd (Indisch Staatsblad 187!)
n°. 153), dat kleine opium-overtredingen door den politie*
regter kunnen worden beregt.
Andere

verpachte

middelen.

Do voorwaarden, waarop de kleine middelen worden
verpacht, heblnm zoowel op Java en Madura als in de
buitenbezittingen onderscheidene veranderingen ondergaan ').
De pacht van het slagten van rundvee en buffels op Java
en Madura werd in 187'J , krachtons art 1 der ordounancie
van 20 Oetolier 1878 (Indisch Staatsblad n°. 277) mede
toegepast op het slagten van paarden en veulens. (Verg.
blz. 159 van het vorig verslag.) Het bedrag van het door
den pachter te heffen regt is gelijk aan de belasting die
in de Preanger regentschappen regtstreeks wordt geheven,
namelijk f 4 per paard en f 2 per veulen. Üe bepaling
der ordonuaucie van 4 November 1805 (Indisch Staatsblad
n°. 121), volgens welke voor ieder r u n d , dat gealagt
moet worden wegens niet opzettelijke verminking, kan
worden volstaan met de betaling van f 1 , is ook ten opzigte van paarden geldig verklaard. Het verbod tegen
het slagten van voor voortteeling geschikte merries en
merrieveulens is gehandhaafd.
Het voornemen bestaat om in het belang van den veestapel de voorwaarden dezer p a c h t , zoomede de bepal ingen omtrent de belasting in de Preanger regentschappen
op het slagten van buffels , runderen , paarden en veulens ,
in dier voege te wijzigen , dat het slagten van onvolwassen
dieren onderworpen zij aan dezelfde belasting als het
slagten van volwassen dieren.
Bij ordonnantie van 4 Januarij 1879 (Indisch Staatsblad
n°. 3) is bepaald dat voortaan het regt tot het heffen
van schutgelden aan de sluis te T a n g k é , beoosten Molenvliet te Batavia, zal worden verpacht op voorwaarden, in
hoofdzaak overeenkomende met die der gelijksoortige pachten
in Samarang en Soerabaija (Indisch Staatsblad 1874 n°.
83 en 84). Tot dusver werden de sluisgeldeu van landswege geheven door het inlandsch bedieningspersoneel,
onder toezigt van een Europeschen beambte (sedert de
laatste jaren een klerk bij het kantoor van den waterstaat) , doch deze regeling bleek minder doeltreffend,
zoodat voortaan alleen de bediening door landspersoneel
zal blijven geschieden -).
Voorts is bij art. 4 van Indisch Staatsblad 1878 n°.
277 voorgeschreven dat de pacht der aan het Gouvernement
toebehoorende Krawangsche bosschen tweeledig wordt
opgeveild, namelijk voor 1879 alleen en voor 1879 tot
en met 1881 3 ).
Eene klagt over het misbruik dat gemaakt werd van
de vrijstelling der perdikan-dessa's van belasting (Indisch
Staatsblad 1853 n . 77), vooral met betrekking tot de
pacht der rundslagt, gaf aanleiding tot eene aanschrijving
aan de residenten der gewesten , waarin zulke dessa's gelegen zijn , om bij de verpachtingen uitdrukkelijk mededeeliug te doen van de vrijstellingen die door perdikandessa's genoten worden , en daarbij tevens bekend te maken
dat de vrijstelling van rundslagtbelasting alleen betreft
het slagten voor eigen gebruik in de dessa.
Het pachtgebied in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd uitgebreid tot het geheele gewest,
•) De verbodsbepalingen, die sommige pachtvoorwaarden inhielden tegen het slagten van ziek vee en het verkoopen van Int
daarvan 'afkomstige vleesch , ondergingen wijziging in verband met
de nieuwe strafbepalingen die omtrent dit onderwerp in de algemeene politiereglementeu werden opgenomen (verg. blz. 72 hiervóór). Daarvan behoeft te dezer plaatse geen nadere melding te
worden gemaakt.
-) In de laatste jaren werd aan schutgelden omstreeks f 900
's jaars aan den lande verantwoord. Voor de pacht, welke is iugegaan 12 February 1879, is aanvankelijk geen hooger bod verkregen dan f 51 's maands.
J

) Voor drie jaren is een veel gunstiger bod verkregen dan voor
één jaar, nameljjk f 15 9G0 's jaars, tegen f 10 920 alleen voor 1879.
(De pachtsom voor 1878 had bedragen f 11520.)
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voor zoo ver het regtstreeks aan bet Nederlandsch gesag is
Onderworpen (verg. het. medegedeelde op blz. 155 betreffende

de opiumpacht in dit gewest). Tevens zijn bij ordonnanoie
van 1(1 Ootober 1878 (Indisch Staatsblad n*. 271) de voorwaarden der varkenspacht in genoemde residentie herzien.

Vroeger was in die paebt, behalve het ragt tot het heffen
van belasting op het slagten of uitvoeren van varkens,
ook het monopolie begrepen van den verkoop van varkensI leesoh. Voortaan zal die verkoop onbelast zijn, terwijl

voorts de tot dusver te Bandjermasin gemaakte onderscheiding in de belasting voor bet slagten v:in grOOte Sn

van kleine varkens is opgeheven, daar die onderscheiding
tot moeijelijkheden aanleiding gaf. Overigens komen de
nieuwe voorwaarden overeen niet die voor de Oostkust

van Sumatra. De Dajaksohe bevolking in de Dajaksehe
districten en erkende Dajaksehe kampongs zal niet aan de
pacht onderworpen zijn, voor zooveel namelijk betreft het
slagten van varkens geheel voor eigen gebruik. Kene
dergelijke bepaling ten gunste der Dajaks is, wat betreft
het stoken van tjoe voor eigen g e b r u i k , opgenomen in de
voorwaarden der pacht op de sterke dranken in dit gewest
(Indisch Staatsblad 1878 n°- 270). Het gebruik van var-

Icensvleesch is tmder de Dajaks algemeen, en de tjoe is hun
volksdrank. Zij zijn deswege nooit onderworpen geweest
aan belasting, en de pocht zou ben te veel drukken.
De voorwaarden der varkenspacht iu de Westerafdeeling
van Borneo zijn mede herzien. Deze pacht werd over
het geheele gewest toegepast, ofschoon zij , luidens de
voorwaarden , opgenomen in Indisch Staatsblad 1857 n°.
1 0 5 , alleen voor Pontiauak en Sambas was bestemd. De
pacht is nu wettelijk (Indisch Staatsblad 1878 n u . 231)
over de geheele residentie uitgestrekt. Maar ook hier is
daarvan uitgezonderd <le Dajaksehe bevolking , voor zoover
betreft het slagten van varkens in hare kampongs geheel
voor eigen g e b r u i k , en evenzeer de Chinesche kongsi
Lanfong in Mandhor, tot welke het Gouvernement in eene
bijzondere betrekking staat (verg. o. a. het verslag van 1857
blz. 2 8 , en dat van 187(5 blz. 20). Het uitsluitend regt des
pachters om het geslagto vleesch te verkoopen is gehandhaafd, op grond dat hier eene loslating dier bepaling geun n u t beloofde.
Bij ordounancie van 2 October 1878 (Indisch Staatsblad
n°. 253) is de varkenspacht ook ingevoerd in het aan het
Nederlandsch gezag onderworpen grondgebied van GrootAtjeh en de daaronder behoorende eilanden. Het denkbeeld om aldaar ook de pacht der sterke dranken toe te
passen is in overweging.
Onder de verpachte overvaarten in Palembang is bij
ordonnancie van 23 December 1878 (Indisch Staatsblad
n°. 334 en 335) mede opgenomen eene overvaart ter hoofdplaats van dat gewest, terwijl bij ordonnancie van 2 October 1878 (Indisch Staatsblad n° 254) voorwaarden zijn
vastgesteld voor de verpachting van overvaarten in de
residentie Lampongsche districten.
Verder heeft eene herziening plaats gehad van de voorwaarden voor de pacht van het regt tot den verkoop in het klein
van arak en andere sterke dranken in het gouvernement Sumatra's Westkust (Indisch Staatsblad 1857 n°. 105). Tot dusver werkte die pacht alleen ter hoofdplaats Padang, te Prianian
en onderhooriglieden , te Natal en te Tapanoli. Deze beperking van het pachtgebied tot enkele boofd- ep k u s t plaatsen Was noodig in een tijd toen het Nederlandsch gezag daarbuiten geen invloed genoeg had om tuezigt op
den pachter uit te oefenen en diens regten te handhaven.
Maar thans bestaat er geen bezwaar meer tegen om de
pacht op het gedistilleerd in het geheele gouvernement
toe te passen. Daartoe is besloten, blijkens de ordonnancie
van 18 November 1878 (Indisch Staatsblad n°. 305), waarbij
tevens de redactie der voorwaarden van eenige leemten en
tegenstrijdigheden is gezuiverd.
In verband met de toepassing van de belasting op het
bedrijf op de vreemde oosterlingen in de meeste buitenbezittingen verviel de pacht van het hoofdgeld der Chinezen in de residentien Menado, Ternate en Tinior (Indisch
Staatsblad 1878 n°. 303).
Hoewel de gedrukte toestand van handel en nijverheid,
de langdurige droogte, de hooge rijstprijzen en de dientengevolge door de pachters geleden verliezen op verschiU
lende plaatsen een nadeeligen invloed op de verpachtingen

[5. *.]

Byiage C.

Tweede Kamer. 157

Kolouiaal verslag van 1879. [Nederl. (Oost-) India.]
uitoefende», was de uitslag der verpachtingen van de
kleine middelen voor 1879 over het algemeen gunstig,
zoo als blijkt uit liet volgend overzigt, vermeldende de
totalen der pachtsommen, waarvoor die middelen over
elk der jaren 1875 tot en met 1879 werden afgestaan.

Jaren.

Java
en Madura.

Buitenbezittingen.

Totaal.

1875

f 1768893,00 f

1876

1 717 681,50

771 194,00 f 2 540 087,00
1 005 918,50 2 723 600,00

1877

1898896,00

934 461,00 2 833 357,00

1878

a) 1 869 778,00

916 777,00 a) 2 786 555,00

1879

1924 459,30

1 108 610,00

3 033 069,30

a) Verbeterde opgaaf.
De inkomsten , uit de verpachte kleine middelen over
1879 te verwachten, overtreffen derhalve die over 1878
met ruim f 246 000 , in welke vermeerdering de pachten
op Java en Madura deelen voor ruim f 54 000 en die in
de buitenbezittingen voor ongeveer f 192 000. Opgaven
voor elk gewest afzonderlijk over deze beide jaren en over
1877 vindt men vermeld in de bijlagen LL en MM.
In slechts 7 van de 23 residentien van Java en Madura
zijn in 1879 de inkomsten uit de kleine verpachte middelen verminderd, namelijk in Rembang, Soerabaija,
Probolinggo , Banjoemas, Kediri, Japara en Bezoeki. In
de drie eerstgenoemde gewesten was de daling belangrijk ;
in de vier overige was zij van minder beteekenis. Eene
gestadige vermindering werd in de laatste driejaren alleen
in Soerabaija en Kediri waargenomen. In het laatstgenoemde
gewest schrijft men dit verschijnsel toe aan de opdrijving
van de pachten in 1877, ten gevolge van meer dan gewone mededinging van gegadigden , zoodat men kan annnemen dat de pachtschat voor 1879 nog ruim de waarde
der pachten vertegenwoordigt De pachten in Banjoemas
en Probolinggo werden tweemaal opgeveild en bragten bij
de tweede opveiliug veel meer op dan bij de eerste , ofschoon
de pachtsommen nog altijd beneden die van 1878 zijn gebleven.
Buiten de 7 bovengenoemde gewesten leverde de verpachting van deze middelen voor 1879 overal gunstige
uitkomsten op , vooral in Madioen , Pekalongan , Djokjokarta, Krawang, de Preanger regentschappen en Tagal.
De pachten , voor welke op Java en Madura voornamelijk
meer dan vroeger geboden is, zijn die der rund- en paardenslagt, der dobbelspelen en der tolbruggen en overvaarten.
Voor de eerste werd ruim 8 pet. (f 68 478) meer bedongen. Hierop kan het aan de pachters der rundslagt
toegekend regt, om ook eene belasting te heffen op het
slagten van paarden , van eenigen invloed zijn geweest,
ofschoon het slagten van paarden over het algemeen weinig
voorkomt. In acht gewesten (Cheribon , Samarang , Japara,
Rembang , Soerabaija , Probolinggo , Banjoemas en Kediri)
werd een mindere pachtschat dan voor 1878 verkregen.
Elders stegen de inkomsten uit dit middel, in sommige
residentien in belangrijke mate. Zoo werd in Pekalongan,
waar door gebrek aan mededinging voor 1878 ongeveer
28 pet. minder geboden was dan voor 1877 , thans een
pachtschat verkregen van f 11400, d. i. ruim 120 pet.
meer dan voor 1878. Na Pekalongan was de uitslag der
verpachting van het middel rund- en paardenslagt het
gunstigst in de Vorstenlanden en in Madioen. In Soerakarta
bedroeg het hoogste bod (door den pachter van 1878 gedaan) f 86 400, dat is f 12 000 of 16 pet. meer dan de
pachtschat van 1878 , en in Djokjokarta werd als hoogste bod
verkregen f 48 000 , d. i. bijna 82 pet. meer dan voor 1878.
In Madioen, waar de opiumpachter tevens pachter der
voornaamste kleine middelen wilde blijven, dreef hij den
pachtschat der rund- en paardenslagt op tot f 24 240,
d. i. 94 pet. meer dan voor 1878.
Het middel der dobbelspelen , dat op Java en Madura
alleen in de residentien Batavia, Samarang en Soerabaija
Haiuelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

wordt verpacht en in elk dezer gewesten voor 1879 met
voordeel werd opgeveild , brugt bijna 5 pet. (f 12 972) rneer
op dan in 1878.
Voor liet middel der tol bruggen en overvaarten is voor
1879 een pachtschat verkregen welke 10 pet. off 12 232
meer bedraagt dan die van 1878.
De andere middelen, die tot de stijging van het pachtcijfer hebben medegewerkt, zijn de pacht der neringen en
bedrijven te Batavia, en de pachten der sluisgelden te Samarang en Soerabaija.
Onderde pachten die voor 1879 minder hebben opgebragt,
behoort in de eerste plaats te worden vermeld de pacht
der vogelnesten, waarvoor alleen in de residentie Banjoewangi iets meer geboden is , doch in de zes andere gewesten belangrijk minder. Zooals reeds op blz. 87 hiervóór
werd aangeteekend, was de opbrengst dezer pacht in
't geheel slechts f 108 792, tegen f 155 826 voor 1878,
alzoo voor 1879 ruim 30 pet. minder. Voor de varkenspacht
is f 720 minder dan voor 1878 geboden, doch f 2S80
of ruim 5 pet. meer dan voor 1877. De tabakspacht in
de drie residentien Bantam , Batavia en Krawang te zamen
kon bij eene eerste verpachting, waarschijnlijk ten gevolge eener zamenspanning onder de gegadigden , geen
hooger bod verwerven dan van f 156 000, doch bij eene
herverpachting met inschrijving (verg. Indisch Staatsblad
1878 n°. 328) bragt zij f 188400 op; eerstgenoemd bod
was ruim 21 pet. minder dan de pachtschat van 1878,
laatstgenoemd bod slechts 5 pet. De herverpachting heeft
tweeledig plaats gehad: voor één en voor twee jaren;
voor twee jaren werd slechts f 186 120 geboden. In de
residentie Batavia viel nog eene daling op te merken in
de pacht der wayangspelen en in die der Duizend-eilanden ,
welke 15 en 10 pet. minder opbragten dan voor 1878.
Wat betreft het hoofdgeld der Chinezen, dat nog alleen
in de residentie Batavia geheven wordt, werd voor 1879
dezelfde pachtschat verkregen als voor 1877 en 1878,
namelijk f 24 000.
Gelijk in vorige jaren bleven, wegens het ontbreken
van gegadigden, eenige overvaarten in de Preanger
regentschappen en in Bantam onverpacht, en werden
eenige overvaarten in het eerstgenoemd gewest, zoomede
de varkenspacht in Bezoeki, onder'shands gegund. Ook
de varkenspacht in de afdeeüngen Galoe en Koeningan
der residentie Cheribon moest onder'shands worden afgestaan.
Hooger is reeds gezegd dat in de buitenbezittingen de
pachtsommen der kleine middelen over 1879 een voordeelig
verschil tegenover 1878 gaven van f 192 000 '). In 7 gewesten buiten Java en Madura werd te zamen f 87 916
minder geboden ; daarentegen in de 8 overige te zamen
f 279 749 meer dan voor 1878, en daarvan alleen in de
residentie Sumatra's Oostkust f 253 128. In al de perceelen
van dit gewest steeg de opbrengst, maar vooral in Deli
en Langkat, waar f 186 300 en f 43 236 meer geboden
werd dan de pachtsommen over 1878 hadden bedragen.
De stijging in de residentie Sumatra's Oostkust openbaarde
zich nagenoeg uitsluitend in de pachten der sterke dranken
en dobbelspelen , tegenover welke de overige kleine middelen aldaar slechts eene weinig beteekenende opbrengst
geveu. Overigens viel voor 1879 de voornaamste vermeerdering waar te nemen in het gouvernement Sumatra's Westkust, waar de pachtsommen voor 1878 f 38 820 ,
doch die voor 1879 f 55 020 bedroegen , alleen doordien
de pacht der sterke dranken zoo veel meer opbragt.
De buitenbezittingen, waar.de pachtsommen beneden
die van 1878 bleven , waren voornamelijk Atjeh , Riouw
en Billiton , waar f 36 180 , f 31 188 en' f 10 716 minder
geboden werd. In Atjeh en Riouw waren aanvankelijk
(bij de eerste verpachting) nog ongunstiger uitkomsten
verkregen (p. ui. f 60 000 en ruim f 70 500 minder dan
voor 1878), zoodat de herverpachtingen in beide gewesten
toch nog een voordeel boven de eerste verpachting hebbeu
opgeleverd van ruim f 63 000.
Weder boden zich voor de pacht van een paar overvaar*
') Hieronder f 4140 wegens de nieuwe verpachting der varkensslagt in Atjeh, en f 6180 als opbrengst van die afzonderlijk verpaclite kleine middelen in de Zuider- en Oosteratdeeling van Borneo,
welke er voor 1878 nog vereenigd met de opiumpaeht werden afgestaan en tot hiertoe onder de opbrengst van dit middel verantwoord
werden.
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ten in de residentie Palembang geen gegadigden aan.
Ook voor de eerst met 1879 in pacht aangeboden overv a a r t , bedoeld in Indiscb Staatsblad 1878 n°. 334, werd
Men bod verkregen , doch de paehter van bet. middel
der tambangans op de hoofdplaats 1'alembang heeft aangenomen die overvaart te bedienen zonder betaling van
pachtschat. De eerste verpachting der overvaarten in de
Lampongsche districten liep mede vruchteloos af. De pacht
der goudmijnen in het landschap Tanahlaut (residentie
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) is onder'shands
gegund voor een gelijken pachtschat als die van 1X77 ,
namelijk 6 tbails zuiver Pleiarisch stofgoud, vertegenwoordigende eene waarde van f 540.
W a t de aanzuivering der pachtpenningen betreft, moet
melding worden gemaakt van de moeijelijkheid , gedurende
1878 ondervonden in de voldoening van den pachtschat
(ad f 342 's inaands) voor eenige overvaarten in Bagelet).
De pachter, een Javaan , bleek niet bij magte zijne verpligtingen na te komen en verzocht ten laatste ontbinding der pachtovereenkomst. Hij werd in regten aangesproken wegens nalatigheid in de betaling van den pachtschat Eene executie zijner goederen bragt zuiver f 601,42
op. De onwaarschijnlijkheid dat het resteerend bedrag van
den achterstand (op 1 Julij 1878 door de executie teruggebragt van f 1722 op f 1120,58) en de kosten van verdere
geregtelijke maatregelen op den schuldenaar of zijne borgen
zouden kunnen verhaald wordtn , deed in Augustus besluiten tot het aangaan van eene d a d i n g , waarbij de
overeenkomst in der minne ontbonden werd verklaard ').
De pacht der bedoelde overvaarten werd daarna voor de
overblijvende vier maanden onder'shands afgestaan aan
een anderen inlander tegen dadelijke betaling in eens
van eene pachtsom van f 340.
Wegens oninbaarheid werden afgeschreven de sommen
groot f 16 654,31' en f 1232, nog verschuldigd door den
gewezen pachter der dobbelspelen en der pandhuizen in
het gouvernement Sumatra's W e s t k u s t , wegens pachtschat
en boeten over 1866.
B.

Onwjiaclitc middelen en inkomsten.

1°. I n - e n

uitvoerregten.

Een wetsontwerp tot aanvulling van het bij art. 3 der
tariefwet vastgesteld tarief der uitvoerregten, die in het
tolgebied van Nederlandsch Indie worden geheven , werd
bij Koninklijke boodschap van 18 Julij 1879 aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangeboden (zitting 1878-1879
n c . 1 ? 7 ) . Het heeft de strekking om een aantal producten ,
die vooral in de buitenbezittingen voorkomen, aan de beffing van uitvoerregt te onderwerpen.
Bij twee ordonnancien van 29 December 1878 e n l 2 J u n i j
1879 (Indisch Staatsblad 1878 n°. 347 en 1879 n°. 185)
heeft aanvulling plaats gehad van de tarieven van in- en
uitvoerregten in do residentie Oostkust van iSmnatra , vastgesteld bij ordonnantie van 29 November 1875 (Indisch
Staatsblad n'-. 272). Bij de eerstgenoemde verordening zijn
de artikelen katjauij-tuiiah en pi/iani/note/i onderworpen geworden aan een uitvoerregt van f 2 en f 0.40 per 100 kil o g r a m , gelijkstaande met hetgeen vroeger in het landsclian Tamiang bij uitvoer van deze producten geheven werd.
Tevens is bepaald dat in Tamiang, met ingang van 1 Januarij 1879, een invoerregt op opium zou worden geheven
ten bedrage van f 160 per 100 kilogram. In de overige
gedeelten d"r residentie Oostkust van Sumatra wordt bet
invoerregt op opium, krachtens de pachtvoorwaardeu,
vastgesteld bij de ordonnancie van 1 November 1875 (Indisch
Staatsblad n°. 236), door den opiumpachter geheven, en
wordt dus krachtens het tarief van regten geen invoerregt
van opium aan het Gouvernement betaald. Tot dusver is
bet opium-monopolie in Tamiang niet door het Gouvernement overgenomen. Naar gebleken is , verkeerden intusi) Van deze dading is onder dagteekening van 7 January 1879
aan de Staten Generaal mededeeling gedaan (Gedrnkte stukken der
Tweede Kamer, zitting 1878/79, n°. 98. Ten onregte is aldaar als
zuiver rendement der geregtelijke executie opgegeven t' 619,17. De
opbrengst was— zooals straks gezegd — f 601,42. Men had namelijk
verzuimd eene som van f 17,75 wegens reiskosten van vendu-beanibten in rekening te brengen.)
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schen de Tamiangscbe hoofden in de meening dat de heffing
van regten bij den invoer van opium begrepen was onder
de door het Gouvernement overgenomen iu- en uitvoerregten (zie vorig verslag blz. 173), en van daar dat in
1878 noch door het Gouvernement, noch door de hoofden
invoerregt van opium werd gevorderd. Het werd dus raadHUUO geoordeeld om , in afwachting van hetgeen nader
zou beslist worden omtrent de overneming van het opiummonopolie in genoemd landschap, al dadelijk, d o o r d e b e paling van een invoerregt, te zorgen dat de opium er
niet langer vrij van alle regten werd ingevoerd.
Ingevolge de hierboven in de tweede plaats genoemde
ordonnancie zullen, van 1 Jaunarij 1880 af, atappen,
kadjanginatten , en soortgelijke inlaudsche indekkingsmaterialen vrij van regt in de residentie Oostkust van Sumatra kunnen worden ingevoerd. Terwijl elders in Nederlandsch Indie deze materialen voor den bouw Tan loodsen
en woningen in overvloed aanwezig zijn, moesten de ondernemers ter Oostkust van Sumatra zich daarvan voorzien door invoer uit den vreemde. Het werd niet wenschelijk
geacht dien invoer door de heffing van een invoerregt van
3 percent der waarde van deze artikelen te belemmeren.
Een door den directeur van financiën ingediend voorstel,
om geraffineerde salpeter onder zekere voorwaarden als mest
vrij van regt ten invoer toe te laten (zie vorig verslag
blz. 161), heeft bij de Indische Regering tot eenige bedenkingen aanleiding gegeven, zoodat omtrent dit onderwerp nog geen beslissing is genomen.
Het in 't vorig verslag bedoelde ontwerp van een nieuw
reglement op de beffing van in- en uitvoerregten is in
Indie nog in behandeling.
Gedurende 1878 vonden 299 hekeuringen plaats, waarvan 211 bij onderhandsche schikking afgedaan werdenen
54 aan de beslissing van den regter zijn onderworpen. De
overige 34 werden buiten gevolg gelaten, omdat bleek
dat er geen overtreding begaan was. Van de 54 geregtelijke
vervolgingen heeft e r , tot op het tijdstip der afsluiting
van dit verslag, slechts één tot vrijspraak geleid.
Een vijfjarig overzigt van hetgeen, zoo op Java en
Madora als in de buitenbezittiugen , aan in- en uitvoerregt
en pakhuishuur , na aftrekking van restitutie enz., zuiver
is ontvangen , volgt hieronder.

Jaren.

Invoerreg- Uitvoerreg- Pakhuisten.
huur.
ten.

Te zamen.

J a v a e n Madura.

1874 a). . f 6 081 617 f 2198 176 f 105 898 f 8 445 691
165 216 7 446 627
1875. . . . 5 847 196 1 434 215
1876. . . . 5 877 492
1877. . . . 5 920 105

1 666 474

177 892

7 721 858

1715 518

159 764

7 795 387

1878. . . . 5 499 496

1493 607

162 501

7 155 604

I

Bultcnbczitdngcn.

1874 a). . f

497 925 f

342 317 f

4 862 f

845104

1875. . . .

542 677

283 271

3 281

829 229

1876. . . .

56>> 881

324 016

6 593 b) 897 490

1877. . . . e) 630 937 e) 355 354
752 005
338 559
1878. . . .

3 767 c)

990 058

5 163 d) 1 095 727

a) Zie nopens de buitengewone ontvangsten , in 1874 verkregen
in verband met de invoering van bet nieuwe tarief, het verslag van
1877 blz. 173 noot o.
b) Hieronder f 127 346, wegens de in 1876 ten bate van het
Gouvernement gekomen regtenheffing ter Oostknst van Sumatra.
c) Als boven f 207 694.
rf) „
„
f227 498.
<•) Verbeterde cijfers.
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Hoe de ontvangsten gedurende 1878 over de verschillende tolkantoren verdeeld waren , kan blijken uit de volgende opgaaf.
.Invoerregten
DUITKNBKZITT1NGEN.

Tjiringin .

Padang.

.

.

1'riaman

.

.

549 330
»

Buitenbezittingen.

1878.

1878.

1879.

1879.

f 2 4 7 9 692

f2 843 880

537 311

485 569

186 578

136 306

94 816

50 245

2 377

2 838

Totaal f 3 1 1 1 8 1 9

f3379694

f540747

f490762

Uitvoerregten
JAVA EN MADURA.

Java en Madura.

Pakhuishuur

f 351 792 f 351 618

Pamauoekan

»

Baros

.

.

.

6 704

W a t Java en Madura betreft, komt de opbrengst in bet
eerste semester van 1879 nagenoeg overeen met de ontvangsten gedurende dezelfde maanden van IK"(i en van
1877 (respectievelijk f 3 369 092 en f 3 497 461); wat de
buitenbezittingen betreft, vertoont zich een niet onaanzienlijk verschil ten voordeele van 1879 , daar gedurende
het eerste semester van 1876 en 1877 achtereenvolgens
ontvangen werd f 419 158 en f 411 351.

Cheribon .

305 040

Singkel.

.

.

3 626

2°. A c c ij n s e n.

Indramaijoe

402

Benkoelen.

.
.

Anjer

.

.

Bantam.

.

Tanara.

.

Batavia.

.

Tagal .

f

626
17

Aijer Bangies.
Katal

2 306 659

.

.

.

Siboga .

.

.

6 781

.

55 878

Kroë.

Pekalongan

29 926

Mokko Mokko

Samarang.

2 012 538

.

.

Telok Betong

1850

Japara .

.

2 282

Ketimbang

.

22

Joana

.

49

Menggala.

.

424

Rem bang .

3 819

Palembang

.

80 839

.

Toeban.

.

Soerabaija.
Grissee .

.

Moeara Kompeh

>
2 001 905
30 876

Bedanten .
Bawean.

.

Pasoeroean

184
195 960

Probolinggo

108 342

Siak.

.

.

.

8 869

5 364

Tagal . . .

30053

24 153

21241

Pamalang. .

2981

948

Pekalongan .

2752

4524
»

Samarang. .

25 137

Soerabaija. .

Panaroekan

47 567

Laboean Deli (id.)

111 205

Banjoewangi

2167

Hamperan Perak
(id.) . . .

11249

RantauPandjang
(Serdang) .

17 914

9

Pebaoengan (id.)

703

.

2 732

Sumanap .

4 732

Tandjong Poera
(Langkat) .

Bangkallan

125

Sampang .

2 090

Patjitan

.

Pangool
Branta .

27 027
>

42 088

Tamiang .

.

2 067

Muntok

.

36 546

.

Tandjong Pandan

18 635

Pontianak.

.

69 009

Pamangkat

.

18 603

Singkawang .
Soekadana.

>

.
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Baudjerinasin.

40 805

Sampit. . .
Totaal f 7 155 604

1877.

1878.

. . f 59 960 f 83898 f 97285 f 89 157 f 80298
1804
4153
5550
5159
1288
Buitenzorg .
10881 14306 13768 12984 18333
Cheribon . .
460
124
18
65
1167
Madjalengka.

Soengei
Ujawi
Djuwi (Bila)
Tandjong Balei
(Assahan) .

1876.

Batavia

5 850

Pertjoet (Deli)

.

1875.

Laboean
Bilih
(Panei) . .

14 652

Tjilatjap

1874.

KANTOREN.

34 896

.

Bezoeki.

Accijns op het inlandsch gedistilleerd. Even als in de
beide voorafgegane jaren ging ook in 1878 de opbrengst
dezer belasting weder achteruit. Het navolgende overzigt
wijst aan welke sommen ontvangen zijn sedert de invoering van den accijns.

Totaal f 1 095 727

Omtrent de ontvangsten gedurende bet loopende jaar
kan worden aangeteekend dat de uitkomsten der eerste
zes maanden op Java en Madura gunstiger waren dan
die over hetzelfde tijdvak van 1878, doch in de buitenbezittingon ongunstiger. Het volgende overzigt toont dit nader aan.

21511

21979
1

t

21325
»
26

14180

245
11124

9 661

7 993

32809

32837

28134

20396

28221

Pasoeroean -

6122

9308

2191

866

Banjoemas .

3221

6479

2145

2317
1690

1

1322

1451

1362

35

305

2042

3034

1232

Keboemen. ,
Madioen . .

1467

Andere kantoren . .

6 366

581
»
400

t

B

2284

Totaal f188301 f196234 f185 085 f165 245 f162061

1
Gedurende de eerste zes maanden van 1879 is ontvangen
f 65 151 , tegen f 77 835 in hetzelfde tijdvak van 1878.
Te Soerakarta werden in het afgeloopen jaar de bepalingen betreffende deze belasting (Indisch Staatsblad 1873
n°. 240) op groote schaal ontdoken. Niet minder dan 26
bekeuringen vonden aldaar plaats wegens het heimelijk
stoken van arak. De ontdekte stokerijen waren echter
alle op zeer onvolmaakte wijze ingerigt.
Accijns op tabak. Deze belasting, welker herziening
in lndie nog in overweging is (verg. vorig verslag blz. 163),
treft alleen de tabak voor de inlandsclie markt die uit het
eene gewest van Java en Madura naar het andere over
zee wordt vervoerd , en die welke in de residentien Westerafdeeling en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo over
zee wordt ingevoerd. De ontvangst in deze beide gewesten
is in de laatste jaren geregeld achteruitgegaan, doch^ in
1878 bragt de tabaksaccijns er iets meer op dan in 1877,
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ofschoon nog1 altijd minder dan vroeger. Op Java en Mad u n werd in 1878 minder ontvangen dan in de twee voorafgogane juren, maar iets meer dan in 1874 en 1875.
Ken eii ander b'ijkt uit het volgend staatje.

Jaren.

1874

f

Java en

Buitenbezit-

Madura.

tingen.

108 042

f

28 346

Totaal.

f

136 388

1875

105 374

21980

127 354

1876

143 800

17 579

161 379

1877

116 818

12 738

129 556

1878

109 757

14 008

123 765

Gedurende het eerste halfjaar 1879 bragt de tabaksaccijns
o p : f 73 663 op Java en Madura en f 7 470 in de buitenbezittingen ; in hetzelfde tijdvak van 1878 waren die sommen f 55 284 en f 6 938.

De kantoren op Java en Madura, die in 1878 degrootste heffing wegens tabaksaccijns verantwoordden , waren :
Pekalongan , Bedanten (Soerabaija), Soerabaija , Samarang
en Toeban (Rembang), respectievelijk met eene ontvangst
vun f 70 679 , f 11 761, f 7 868, f 5 507 en. f. 5 228, terwijl bij de overige kantoren op Java en Madura te zamen
aan tabaksaccijns slechts geheven werd f 8714. (Namelijk
te Branta op Madura f 2010, te Grissee f 1938, Bezoeki
f 1638, Sumanap f 1156, en bij nog eenige kleinere kantoren tij zamen f 197£ Naar de oorzaken van den opmérkelijken teruggang der ontvangst te Grissee, waar in 1876
en 1877 de tabaksaccijns nog had opgebragt f 24 772 en
f 15 862, wordt een onderzoek ingesteld.) Op Borneo werd
het meest geïnd te Pamangkat en te Pontianak in de
Westerafdeeling, namelijk f 6933 en f6688. Te Soekadana
in dezelfde residentie verkreeg men slechts f 11 , en in
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo slechts
f361 en f 15, respectievelijk te Baudjermasin en te Sampit.
3". A n d e r e

on v e r p a c h t e m i d d e l e n
inkomsten.

Ü9 opbrengst en de aanslag van de overige onverpachte
middelen in de twee laatst verloopen jaren blijken uit den
volgenden staat.
1878.

1877.
M I D D E L Ê I s )

en

Java
en Madura.

Buitenbezittingen.

Java
en Madura.

Buitenbezittingen.

1
Verponding op en buiten Java en Aanslag . . . c) f * 1 403 435
belasting van de specerij perken
op de Buuda-eilanden b) . . Geïnd bedrage)
* 1 405 531

f

*

155 906

f

1 427 857

f

164 011

157 647

1 428 420

160 408
99 681

579 657

*

86 518

760 584

*

738 411

*

133 677

694 051

146 006

Regt van overschrijving van vaste goederen . .

*

416130

49 765

505 308

69 963

. .
N Aanslag.
Belasting op paarden en rijtuigen , ^^^
^Ar&% _

*

446 633

13 301

450 556

12462

*

455 823

14 149

468 583

13 437

f) *

74 709

1513

75 289

5 882

*

12440

4 588

29 414

Regt van successie en overgang onder Europeanen

Aansla

Belasting op de passars der parti- j
o • • •
culiere landerijen op Java. g) \ Geïnd bedrag .

3 518

3 471

3 637

3 702

Licentien tot het houden van Chinesche speel-

6 321
>

32 700

»

41800

»

52446

»

48 856

>

Belasting op het slagten van rundvee, buffels,
paarden en veulens in de Preanger regent-

a) B(j de opnoeming der middelen is de rangschikking gevolgd, b(j de begrooting voor 1878 in acht genomen.
b) De aanslag der belasting op de Bandasche specer(jperken bedroeg in 1877 f 97 769 en in 1878 f 95 973.
o) De dus * geteekende cijfers z(jn verbeterde opgaven, ontleend aan nader (sedert de afsluiting van het vorig verslag) ingekomen
gegevens. Dewijl de bouwstoffen voor het Koloniaal Verslag en voor de begrooting in Indie op verschillende tijdstippen worden afgewerkt, kan liet gebeuren dat de cijfers in dezen staat niet geheel overeenkomen met de bedragen der ontvangsten, vermeld in de toelichting van de outwerp-begrooting.
i/) Onder het geïnd bedrag is, zoo hier als elders in dezen staat, niet enkel opgenomen wat op den aanslag van hetzelfde jaar is
ontvangen , maar ook wat van den achterstand over vorige jaren is aangezuiverd. Voorts moet het verschil tusschen aanslag en ontvangsten voor een groot deel worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat onder de geïnde sommen ook begrepen z(jn de administratief opgelegde boeten wegens te late betaling.
e) Hieronder ook het zegelregt wegens uitgereikte licentien voor het houden van pand- of beleenhuizcn (zie blz. 164).
/) In het vorig verslag is abusievelijk onder de ontvangsten van 1877 opgebragt eene gom van f 168100, die behoorde tot het dien»taar 1876.
g) Deze belasting wordt nog alleen geheven van sommige passars in de residentie Batavia, krachtens art. 33 van het reglement in Indisch Staatsblad 1829 n\ 111.
Ii) In drie residentien van Java (Batavia, Samarang en Soerabaija) en in de buitenbezittingen wordt het regt om speeltafels te houden
verpacht.

Iiyiage C.
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1877.
MIDDELEN.

Java
en Madura.

Hoofdgeld der vreemde ooaterlin- f Aanslag . .
en in de Vorstenlanden op
ava i) , . *
(Geïnd bedrug
Aanslag.
. .

Geïnd

.

bedmg

Buitenbezittingen.

Javu
en Madura.

Buitenbezittingen.

4 012

f

Belasting op het bedrijf/)

1878.

4 012
1 525 451

f

1905 631

207 040

1 513 476

k)

1 791 371

70 352

654 540

745 284

629 631

763 786

Belasting voor het onderhouden / Aanslag . .
van wegen en bruggen ter {
hoofdplaats Palembang m). . [Geïnd bedrag

25 050

33267

15 766

38 459

l Aanslag. .
Hoofdel. belasting in Benkoelen ft) j G e ï n d
^ ^

69 981

71063

68 583

58144

Belasting voor het aanleggen en 1 Aanslag . .
onderhouden van wegen ter j
hoofdplaats Benkoelen m) . . (Geïnd bedrag

2 508

2550

3 297

2 494

Belastingen in de ZuiJer- en Oosterafdeeliug van
Borneo o)

357 962

302096

Hoofdgeld van vreemde oosterlingen in de rest
dentien Wester-afdeeling van Borneo en Am^
boina^»)

31626

13 994

4468

4 468

4 349

4456

Hoofdelijke belastingen in de resi- j A a n s ' a g ' • •
dentie Palembang l). . . . (Geïnd bedrag

Belasting op de waarde der hui- ( Aanslag .
zen en onroerende eigendommen J
te Amboina
IGeïnd bedrag
Aanslag . .

26 427

27 234

! Geïnd bedrag

26 852

26 249

Andere hoofdelijke belastingen ( Aftüfthg. .
in het gouvernement Celebes q) f Geïnd bedrag

67 685

64 506

65 534

70 643

Huistaks te Makasser

Aansla

Hoofdelijke belasting in Menado j
& • •
(Minahassa en Gorontalo) r) . \ Geïnd bedrag
Belasting op de hoofden der huis- I Aanslag .
gezinnen van de negerijbevol- (
king en onderhoorigheden . . \ Geïnd bedrag

154 675

152125

142 764

143 648

28443

28696

20 246

33182

t) Dit hoofdgeld is met 1 Januarü 1878 komen te vervallen, zjjnde toen de bedoelde vreemde oosterlingen aan de bedrüfsbelasting
onderworpen (Indisch Staatsblad 1878 n". 12 en vorig verslag blz. 171).
jy Deze belasting, vroeger onder beheer van het departement van binnenlandsch bestuur, is met 1 Januarü 1878 gebragt tot den
werkkring van het departement van financiën. Z|j wordt sedert dat tijdstip in de meeste buitenbezittingen mede van de vreemde oosterlingen en ter hoofdplaats Palembang ook van de inlandsche bevolking geheven (zie daarover nader blz. 166—168).
t) Volgens de opgaven in de op blz. 167 aangehaalde bijlage NN bedroeg de achterstand op 31 December 1878 f 98 648 en zou dus
aangezuiverd zijn f 1 806 983, d. i. f 15 612 meer dan de hier gedane opgaaf. Hier te lande kan dit verschil niet worden toegelicht.
/) Deze z(jn voor 1877 het hoofdgeld in de doesson Soensang, en de belasting op de huisgezinnen in de binnenlanden der residentie
(huistaks , ook wel genaamd landrente). Sedert 1 .Januarij 1878 is laatstgenoemde belasting wettelijk geregeld onder den naam van „ hoofdeltfke belasting" (Indisch Staatsblad 1877 n°. 197), en wordt zjj ook in de doesson Soensang toegepast.
m) Deze belasting is te beschouwen als aequivalent voor vrijstelling van heerendiensten.
n) Voor de vreemde oosterlingen is deze belasting met 1 Januarij 1878 komen te vervallen en daarvoor de bedrijfsbelasting in de plaats
getreden (Indisch Staatsblad 1878 n°. 86).
o) Hieronder voor 1877 ook het hoofdgeld der vreemde oosterlingen, dat met 1 Januarjj 1878 vervangen is door de bedrüfsbelasting,
en zoowel voor 1877 als voor 1878 de belasting op het graven van diamant in de afdeeling Martapoera, welke laatste opbragt in 1877
f47 229, in 1878 f 8925. Over die vermindering zie men blz. 169. De opbrengst over 1877 van het hoofdgeld der vreemde oosterlingen
vindt men niet afzonderlijk vermeld; zü bedroeg in vorige jaren doorgaans f 1200 a f 1300.
p) Het hoofdgeld is met 1 Januarü 1878 vervangen door de bedrüfsbelasting (Indisch Staatsblad 1878 n°. 86 en 87). Het voor 1878
opgegeven cüfer betreft den achterstand van vroegere jaren.
q) De hierbedoelde belastingen zün die, welke geheven worden op Saleüer, Bonerate, Kalao, op de eilanden onder Makasser,
zoomede in de Torathealanden.
r) Hieronder voor de afdeeling Gorontalo in 1877 f 39 425 en in 1878 f 37 410.

Omtrent eenige der hierboven genoemde middelen van
inkomst in het bijzonder kan nog het navolgende worden
aangeteekend.
Verponding op en buiten Java en belasting van de specerij'
Haud°lingen der Ptaten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

perken op de Banda-eilanden. Het hier volgend overzigt
oevat de gebruikelijke opgaven omtrent den aanslag der
verponding in de verschillende gewesten van Java eu
Madura over 1877 en 1878.
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1 8 7 7 a).

1878.

Aanslag wegens onroerende
goederen, bezeten:

GEWESTEN.

Aanslag wegens onroerende
goederen, bezeten:
Te zamen.

in erfpacht
met regt of vruchteigendom. van opstal. gebruik.

Bantam.

I)

b)

b)

(afd. Buiten1 zorg . .
Batavia (
joverige aff deelingen.

b)

b)

b)

b)

b)

b)

Krawang .

b)

b)

b)

.

.

.

Preanger regentschappen . . . f 3 669,06" f 1 3 8 4 , 8 7 '
Cheribon

.

.

.

.

Tagal
Pekalongan

.

.

.

b)

8 610,12

27 844,95

822,00

.

b)

Probolinggo .

.

.

18 769,80

Bagelen

. . . .

Kadoe
Madioen

.

.

.

Madura.

.

:

.

Totaal.

.

314,62'

»)
2 902,47'

&
5 053,94 e) 3 669,06 e) 1 384,87'

76 677,92

c)
5

c)

c)

9 759,745

1 876,50

f)

f446217,21

t)
302,25
b)

f27 246,81

i

37103,44»

1 541,25

18 509,92»

21 541,29

171332,20»

19 823,81

16 525,75

3 298,06

19 823,81

230 139,00 229 513,50

9 199,50

1 305,00

240 018,00

68 419,50

3 751,50

28 101,00

100 272,00

»

2 1 6 7 2 , 2 7 ' 19 305,30

2 902,47

22 207,77*

18 226,76' 15 083,14

3 216,37»

18299,51»

1 305,00
b)

99 320,25

721,50

788,25

45,00

b)

4 001,60

4260,49

554,11

52,50

4867,10

375,00

4 733,84

4 046,25

759,78

375,00

5181,03

b)
4 876,16
*)

15,00

f)

76 677,92'

29 379,45

b)

3 602,06

e)

28 580,70

b)
b)

;

5 053,94

28 666,95

»

b)

756,78

7 053,67'

e)

798,75

b)

b)

55 353,22*

8 589,64

b)

t)

Kediri

52 554,55' 55 038,60

170 694,93 141201,27

17 594,22

b)

b)
.

e) 380 696,23

9 915,00

.

.

c)

18 047,175

.

.

c)

b)

9 155,25

.

c)

b)

. . . . 219 678,75

Banjoemas.

170 159,12

b)

Soerabaija

.

b)

b)

2 073,00

3 298,06

.

»

b)

36 741,19 | 35 030,44

16 525,75

Banjoewangi.

d) 380 696,23

16148,02*

b)

b)

. . . .

Bezoeki

167 933,64'

149,25 f 4 500,00 f

b)

Rembang

Pasoeroean

11773,27' f 11 498,77' f

b)

S a m a r a n g . . . . 144 490,59
Japara

b)

f

Te zamen.

in erfpacht
met regt of vruchtin
eigendom. van opstal. gebruik.

833,25

12 041,43»
*)
14 938,15 •«) 9 759,74' e) 302,25 e) 4876,16 '0 14938,15*
c)
27 070,77*
27 070,77
c)
c)
15,00
1891,50
1891,50 | 1876,50
12 056,43'

g)

b)

b)

h)

h)

i)

k).

24 150,38 f 1 403 435,72»f651650,95» f47 269,19» f 62 292,20f1427 857,83*

u) Eenige cijfers van het vorig verslag zjjn verbeterd ten gevolge van nader ingekomen opgaven.
b) Niet gesplitst opgegeven,
r) Nog niet op te geven.
1
</) Voorloopige opgaaf.
e) De aanslag over 1878 kon nog niet worden opgegeven. Daarom is het cyfer van 1877 ingevuld.
f) In dit cyfer zjjn de opgaven van twaalf gewesten niet begrepen.
tl) Zie noot </.
h) In dit cijfer zijn de opgaven van vier gewesten niet begrepen. Voor twee gewesten is het cijfer van 1877 in aanmerking genomen
(zie noot e).
i) In dit cjjfer zjjn de opgaven van vier gewesten niet begrepen. Voor één gewest is nog op het cyfer van 1877 gerekend.
/.) Voor vier gewesten en de meeste afdeelingen der residentie .Batavia is nog op het cijfer van 1877 gerekend.
Zoo als uit de bovenstaande aanmerkingen blijkt, is
voor Batavia (met uitzondering van de afdeeling Buitenzorg) en voor de Preanger regentschappen, Cheribon,
Madioen en Kediri het aanslagcijfer van 1878 nog niet
bekend gesteld kunnen worden. In Rembang en Madura
is geen verandering in den aanslag van 1877 gebragt. In
Kadoe is die aanslag met de luttele som van f 15 veriaagd. Overal elders is de verponding gestegen; in 't geheel met f 24437.
De kwestien betreffende de ter hoofdplaats Batavia verscliuldigde verponding over 1874, 1875 en 1876, waarvan
in vorige verslagen sprake w a s , en die voornamelijk de
zonder wettigen titel gevestigde opstallen betroffen , zijn
eindelijk tot oplossing gebragt. De aanslag voor de residentie Batavia, zonder de afdeeling Buitenzorg, is ten

slotte voor de drie genoemde jaren vastgesteld op f 373 212 ' ) ,
f 344 155 en f 381 257.
In de buitenbezittingen bedroegen de aanslagcijfers als
volgt:
1878.
1877.
f 30 453
Padang
f 28 801
534
Priaman
534
772
Bengkalis
599
1926
Ternate
1 892
Celebes
26 310')
34 353
i) Blijkens het verslag van 1875 (blz. 162) bedroeg de oorspronkeiyke aanslag voor 1874 f 413 718.
») Deze aanslag was ia 1875 voor drie jaren vastgesteld. In het
vorig verslag werd ten onregte het cyfer f 26 318 genoemd.
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Alleen in Celebes (afdeelingen Makasser en Noorderdistrieten) heeft eene totale herziening van den aanslag in
de verponding plaats gevonden. (De aanslag is daar
wederom voor driejaren vastgesteld.) Overal elders was de
toeneming der verponding hoofdzakelijk slechts een gevolg
van den aanslag van nieuwe perceelen , want voor de oude
perceelen w a s , ingevolge de op blz. 166 van het vorig
verslag vermelde voorschriften, de aanslag van 1877 gehandhaafd, tenzij bijzondere redenen in speciale gevallen
eene herziening noodig maakten. Ook voor 1879 is weder
eene zoodanige bestendiging van den bestaanden aanslag
bevolen. (Indisch Staatsblad 1878 n°. 337 en 338 en 1879
n°. 87). Zooals bekend is, houden die sinds 1876 toegepaste bestendigingen van den geldenden aanslag verband
met aanhangige plannen tot nieuwe regeling der verpondingsbelasting. Dezerzijds is in het laatst vau 1878 wederom de aandacht der Indische Regering gevestigd op de
wenschelijkheid dat die nieuwe regeling spoedig tot stand
kome.
Aan het in 't vorig verslag aangekondigde voornemen ,
om met 1 Januarij 1879 de verpoiidingsbelastiug ook in
te voeren op de eigenlijke Banda-eilanden, met uitzondering der aldaar aanwezige specerij perken, en in de resi-

Inkomsten
voor het
Gouvernement
(onzuiver
bedrag).
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dentie Menado, is gevolg gegeven bij ordonnancien van
16 October en 12 December 1878 (Indisch Staatsblad n°.
273 en 324). Omtrent de wijze waarop de eerste aanslag
(voor 1879) zou gehouden worden , wenl het noodlm beauld bij de ordonnancien van 12 November en 12 Decemer 1878 (Indisch Staatsblad n°. 302 en 325).
In gelijker voege als dit vroeger reeds voor de gewestelijke
hoofdplaatsen , zoomede voor Fort de Koek en Padang Sidempoean , was geschied, is thans weder voor een drietal hoofdplaatsen van afdeelingen op Java (namelijk voor Anibar a w a , Bondowosso en Sitoebondo) de bepaling g e m a a k t ,
dat tijdelijke vrijstelling van Terponding wordt verleend
aan inlanders die huizen bouwen met eene bedekking van
pannen of metaal (Indisch Staatsblad 1878 n°. 229 en 1879
u°. 125).
De aanslag der belasting op de Bnndasche specerijperken
is voor 1878 vastgesteld op f 95 9 7 3 , of f 1796 minder
dan voor 1877.

E

Veiidukaiitoren. In het onderstaand overzigt vindt men
de gebruikelijke opgaven betreffende de administratie van
de vendukantoren over de drie laatst verloopen jaren.

Onder
Achterstallige
Tractementen, Zuivere winst
den omzet zijn
debet*
(aan venduOmzet over
begrepen de 1 posten, die bij
bureau- en procenten en
voorgouvernehet einde
andere
het
vau het dienstmentsinkomsten
andere
relcening verjaar
voor
koclite
meer "dan 12
het Gouverne- geheele jaar.
onkosten, c)
goederen ter
maanden
ment).
waarde van: d) oud waren.

1876. b)
f

705 839

f

206 014

f

l beheerd door ambBijzondere ) t e n a r e n ' ' •
kantoren a) beheerd door nota( rissen
. . . .

499 825

f 18 883 272

46 883

3 090 379

120 851

29 970

2 014 188

27 284

f

5 439 696

f

346 761

f

705 839

f

206 014

f

576 678

f 23 987 839

f

5 587 831

f

346 761

f

696168

f

210 859

f

485 309

f 18 404 815

f

6 05G 082

f

355 857

47 982

3 242 710

100 992

31686

2 1 1 5 565

40 542

1877. b)

1 beheerd door ambtenaren
Bijzondere
• • •
kantoren a) J beheerd door nota[ rissen
. . . .

•

»

f

696168

f

210 859

f

564 977

f 23 763 090

f

6 198 216

f

355 857

f

658 981

f

214 079

f

444 902

f 18 207 616

f

5 633 929

f

412 665

56 574

3 835 105

126 228

»

32 667

2 1 3 2 661

86 688

»

534143

f 24 175 382

1878.

[ beheerd door ambBijzondereJ tenaren . . .
kantoren a) 1 beheerd door nota( rissen
. . . .

1

f

658 981

f

214 079

f

f

5 846 845

f

412 665

«) De bijzondere vendukantoren worden beheerd op verantwoordelijkheid en risico van de daarbjj aangewezen vendmneesters, behoudens
de aansprakelijkheid der Regering voor de voldoening, bjj wijze van voorschot, van de niet tijdig betaalde rendementen van gehouden
vendutien. De vendumeesters en het verder personeel b(j die kantoren ontvangen voor dit werk geen bezoldiging van den lande, maar
hebben regt op aandeden in de venduprocenten. Het Gouvernement ontvangt van deze kantoren alleen het aandeel, dat den lande volgens de bestaande bepalingen in de venduprocenten toekomt.
b) Eenige cjjfers van het vorige verslag zjjn verbeterd ten gevolge van nader ingekomen opgaven.
c) Hieronder wegens praktizjjns- en geregtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1876 f 4 2 0 , in 1877
f 3270 en in 1878 f 3465; wegens buitengewone fondsen voor tijdelijk personeel bjj de vendukantoren : in 1876 f 5325, in 1877 f 7320 en
in 1878 f 8280. Zoodanig tijdelijk personeel is in dienst geweest bjj de kantoren te Samarang n Soerabajja gedurende 1876, 1877 en
1878, te Pasoeroean gedurende 1877 en 1878 en te Soerakarta gedurende 1878.
'0 Hieronder niet begrepen de opbrengst der Tadangsche koffijveilingen, omdat die opbrengst niet hü het vendukantoor, maar regtstreeks bjj 'slands kas wordt betaald.
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De notaris-verduineester te Djokjokartn, die doormaandelijkscbe betalingen zooveel mogelijk de schade zou vergoeden welke het laml geleden luul ten gevolge van het
•wanbeheer on bet vendukaiituur te dier plaatse (zie vorig
verslag blz. 167), is overleden na slechts f3000 te heb ben
afbetaald, en zijne erfgenamen hebben zijne met schulden
bezwaarde nalate:.schap onder voorregt van boedelbescbrijving aanvaard. In het vorig verslag is ook nog sprake
geweest van een anderen notaris-vendumeester, die, na
ontslagen tu zijn, vuor eene schuld aan den lande ten bedrage van f 24 505 in gijzeling werd gesteld. Aan die
gijzeling is een einde gemaakt toen het bleek dat het den
man met mogelijk was om aan geld te komen. Sedert
beeft hij zijn goeden wil getoond door van eene hem toevallende nalatenschap afstand te doen ter kwijting van
zijne schuld aan den lande. Voor een derden notaris-vendu meester, die in 1878 overleed, moest 'slamls kas eene
som van f 27 950 voorschieten , wegens op den vervaldag
onbetaald gebleven accepten. Voorshands schijnt het dat
de veudukas, dio in wanordelijken toestand werd nagelaten, een tekort van slechts ongeveer f 6000 oplevert.
Het noudige wordt verrigt om het voorschot, dat bij het
einde van 1878 reeds tot f 18 698 verminderd was , op den
boedel te verhalen. Overigens is in 1878 uit 's lands kas
ten benoeve v u 6 bijzondere veudukautoren , door ambtenaren beheerd, f 15 731 betaald, waarvan bij het einde
van het jaar reeds een groot gedeelte door maandelijksche
afbetalingen was terug ontvangen. In mindering van
vroeger verleende voorschotten kwam in den loop van
1878 een bedrag van f 16 310 binnen.
Het overlijden van den notaris-vendumeester te üjokjokarta opende de gelegenheid om het bijzonder vendukantoor, dat het land zooveel schade had toegebragt, door
een landskuntoor te vervangen , waardoor niet alleen de
kans op verlies voor het land geringer wordt, maar tevens
grootere baten aan de schatkist kunnen toevloeijen. Het
beheer van net vendukautoor te dier plaatse is nu opgedragen aan een afzonderlijken vendumeester op eene bezoldiging van f400 'smaands, onder het oppertoezigt van
den adsistent-resident ter plaatse (Indisch Staatsblad 1879
n°. 57). Het oppertoezigt over het vendukantoor te Amboina, dat tot dus ver, ingevolge een besluit van 1866
(Indisch Staatsblad n°. 3-i) , door den gewestelijken secretaris werd uitgeoefend , is onlangs , met het oog op de vele
werkzaambedeu aan bet secretariaat op die hoofdplaats
verbonden , bij den resident overgebragt (Indisch Staatsblad 1879 n°. 6a). Het tijdelijk personeel bij de vendukantoren te Samarang, Soerabaija en Pasoeroean moest
voorloopig nog, in het belang vau den goeden gang der
werkzaamheden, worden aangehouden. Ook de vendumeester te Soerakarta heeft gedurende een halfjaar eenige
hulp genoten ter bijwerking van een achterstand.
Regt tan zegel. Door de aanstelling vau afzonderlijke algemeene ontvangers op een 30tal plaatsen van Java werd
de gelegenheid verkregen om de secretarissen en adsistentresideuten aldaar te ontheffen van het debiet van zegels
(Indisch Staatsblad 1878 n°. 237 en 1879 i.". 150). Aan
de tegenwoordige titularissen is echter vergund zich nog
met het debiet (waaraan emolumenten verbonden zijn) te
blijven belasten.
Licentien voor het houden tan pand- of beleenhuizen. Het
volgend overzigt wijst het aantal licentien aan, dat in de
laatste vijfjaren zoowel op Java en Madura als indebuitenhezittingen is uitgereikt.
Aantal uitgereikte licentien.
GEWESTEN.

1874 1875. 1876. 1877. 1878.

Aantal uitgereikte licentien.
GEWESTEN.
1874.. 1875. 1876. 1877. 1878.
Per transport . .

1

51
»

67
»

71
>

86
»

3

4

8

10

9

42

43

46

59

59

19

19

58

56
72
116

47

Krawang
Preanger regentschappen .
Cheribon

33

Tagal

69

Pekalongau

21

38
70
24

Samarang

40

50

62
22
53

Japara
Rembang

62

65

66

100

133

114

65
115

Soerabaija

109

110

109

111

106

Pasoeroean

53

51

59

59

59

Probolinggo

25

23

21

21

22

Bezoeki

12

14

14

13

12

1

2

2

1

1

Banjoemas

12

18

20

24

Bagelen

26

32

32

23
41

Kadoe

36

36

33

27

31

Djokjokarta

47

45

46

48

51

Soerakarta

37

35

30

38

Madioen

28

30

34

Kediri

44

52

58

Madura

36

46

40

Banjoewangi

Te zamen op Java en
Madura

32

39
37 *)33
39
59
48
54

842 a)929 932

946

986

24

24

25

32

5

5
»

5
»

5
»

26
4
»
15

1

»

Atjeh

>

27
»
»

20

Sumatra's Oostkust c) . .

15
•

5

11

Riouw

1

2

1

1

Banka

11

13

16

16

Billiton

6

8

5

6

15 a ) l l

10

11
14

Buitenbezittingen.
Sumatra's Westkust.

. .

Benkoelen
Lampongsche districten

.

Palembang

•
15

Wester-afdeeling van Borneo
Zuider- en Ooster-afdeebng
van Borneo

4

7

Celebes (gouvernement). .

4

5

5

6

8

Menado

2

2

4

3

88

102

112

115

Java en Madura.
1

2

1

1

46 a)50

65

70

85

47

67

71

86

1

Transporteereu . .
s) Verbeterde opgave.

51

Transporteeren

78

*) In Madioen zyn in 1878 vjjf aanvragen om vergunning tot het
vestigen van pandbuizen geweigerd op grond van de inlichtingen
die nopens do aanvragers verkregen waren.
e) Alleen wat betreft het eiland Bengkalis. In het overige deel
dezer residentie werkt de pacht der pandhuizen.
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De reeds sedert 1874 van wege bet Opperbestuur aar.bangig
gemaakte vraag, of de afschaffing (in 18(i!l) van
Aantal uitgereikte licentien.
de pacht der pandhuizen en hare vervanging door het
tegenwoordig licentiestelsel Inderdaad heilzaam voor de
GEWESTEN'.
bevolking heeft gewerkt, is in den aanvang van 1878
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. door de Indische Begering andermaal ontkennend beantwoord. Het dezerzijds aanbevolen onderzoek (verg. bet verslag van 1877 blz. 180-181) heeft haar in de overtuiging
88
102 112 115 versterkt, dat het licentiestelsel moreel zeer nadeelig en
Per transport . .
78
materieel niet voordeelig is voor de bevolking, en dat de
|
»
»
»
1
opoffering van de niet onaanzienlijke voordeelen, welke
2
6
5 de pacht eenmaal aan het Gouvernement opleverde, bijna
4
2
uitsluitend aan de houders der pandhuizen is ten goede
1 gekomen.
1
1
1
1
Vergelijkt men den toestand van 1869, het
laatste jaar der pacht, met dien van liet jaar 1878, dan
Te zamen in de buitenmoet in de eerste plaats de aandacht vallen op de sterke
91 a)107 119 121 vermeerdering der pandhuizen. In 1869 was hun aantal:
82
bezittingen . . . .
op Java en Madura 242, in de buitenbezittingen ongeveer
50, terwijl in 1878 die cijfers geklommen waren tot 986
a)
a)
Te zamen voor geheel
Nederlandsen Indie . 924 1020 1039 1065 1107 en 121. Het getal beleeningen en het bedrag der geleende
sommen hield met die toeneming nagenoeg gelijken tred ,
althans op Java en Madura. Wel wordt een groot gedeelte
der panden gelost, maar de verhouding van het getal
a) Verbeterde opgaaf.
der geloste tot dat der niet geloste en verkochte pauden ,
Blijkens deze opgaaf is het getal pandhuizen in 1878 zootnede van bet bedrag der terugbetaalde tot dat der
onveranderd gebleven in zes gewesten van Java en in vijf geleende sommen, werd. blijkens de thans ontvangen
butoen Java en Madura, verminderd in zes Javasche resi- statistieken , in de meeste gewesten gaandeweg ongundentien en in evenveel gewesten der buitenbezittingen, stiger. Daarenboven moet, bij hel maken van gevolgen toegenomen in elf residentien van Java en Madura en trekkingen uit het feit dat veel panden worden afgelost,
in vijf gewesten daarbuiten. Alle gewesten te zamen ge- rekening worden gehouden met den handel die in pandrekend , nam het getal pandhuizen toe met 40 op Java briefjes gedreven wordt, en met de omstandigheid dat die
en Madura en met 2 in de buitenbezittingen. In de resi- briefjes dikwijls door de houders der pandhuizen of door
dentie Batavia was de vermeerdering het belangrijkst; daar anderen van de verpanders worden opgekocht. De menigte
werden in het afgeloopen jaar 15 licentien, waarvan 14 van pandhuizen bevordert de diefstallen , omdat zij den
alleen in de afdeeling Stad en voorsteden , méér uitgereikt afzet van gestolen goederen gemakkelijk maakt; immers
dan in 1877. Aldaar is dan ook van de gelegenheid om voor de politie is het niet mogelijk om op zulk een <jroot
geld op pand te leenen in 1878 weder een veel ruimer aantal pandhuizen toezigt te houden. Ook schijnt het niet
gebruik gemaakt dan in vorige jaren , wat te Samarang twijfelachtig dat de pandhuizen, althans op de hoofdplaaten te Soerabaija niet het geval was, zoo als uit hè'. vol- sen , niet strekken om te voorzien in werkelijke en onvermijdelijke behoeften , maar dat zij schier uitsluitend dienen
gende overzigt blijkt.
ten behoeve van hen , die ten gevolge van luiheid, spel
of dergelijke oorzaken tijdelijk geld noodig hebben. De
vermeerdering van het getal pandhuizen heeft de verleiding
tot verkwisting veel sterker gemaakt. Op de zedelijkheid
Getal
Getal
Geleend
der bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelsel dus
beleeuinPLAATSEN.
Jaren. pandslecht, en in een ander opzigt is het evenmin voordeelig
bedratr.
huizen.
gen.
geweest. Het bezwaar voor den pandgever is over 't algemeen niet verminderd. Wel is het gebleken dat de pandnemers op Java bij inlossing van de panden veelal minder
renten heffen dan de door hen bekend gemaakte hooge tarie317 637 f 1 146 886 ven aanwijzen , maar met de berekening van renten wordt
1874
31
1 130 739 zeer willekeurig gehandeld , en men kan niet aannemen dat
37
338420
1875
deze , in vergelijking met de tarieven tijdens de pacht, zijn
Batavia (Stad ei}
1 295 144 gedaald '). Waar de invloed der mededinging tusschen de
40
369 607
1876
voorsteden) .
1512 969
48
423 046
1877

Samarang

Soerabaija

.

1878

62

532 018

1 743 565

1874

17

331 580

1 207 376

1875

20

389 928

959 832

1876

21

399 003

939 172

1877

24

422 439

1129 558

1878

24

384 854

943 623

1874

29

645 890

1 830 666

1875

29

666 621

1 931 325

1876

26

593 149

1 657 961

1877

26

675 279

1 926 145

1878

25

660 895

1 882 740

De personen , die gedurende 1878 het bedrijf van pandhuishouder uitoefenden, waren allen Chinezen, behalve 2
Europeanen en 4 inlanders op Java, en 4 inlanders in de
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

') Omtrent de maandelijksclie renten, die bjj de pandhuizen in
1877 volgens de openbaar gemaakte tarieven konden berekend worden en in werkelijkheid bij inlossing van de panden werden gevorderd, zijn de navolgende jpgaven ontvangen:
Werkelijk geheven renten bij loisimj.
Tarief.
Gewesten.
6 a 3>/j pet. volgens tarief.
Bantam
Batavia
12 i 4 pet. over het algemeen beneden het
tarief.
Preanger regent5 pet. volgens tarief.
schappen
Cheribon
10 1 4 pet. een weinig beneden tarief.
Tagal
8 a 4 pet. volgens tarief.
Pekalongan
12 a 6 pet. gewoonlijk 2 pet. beneden tarief.
Samarang
15 a l O pet. op de hoofdplaatsen geheel willekeurig; elders 7 a 3 pet.
Japara
10 pet. 8 a 6 pet.
Rcmbang
30 pet. 10 ft 6 pet.
Soerabaija
30 a l l pet. 10 a 5 pet.
Pasoeroean
30 a l O pet. in Bangil 3 a 4 pet. beneden tarief. Elders zeer verschillend.
By groote sommen iets beneden tarief.
Probolinggo
10 pet. niet opgegeven.
Bezoeki
20 a l O pet. 10 pet.
Banjoewangi
10 pet. 10 a 8 pet.
Banjoemas
10 a 5 pet. 6 pet. en lager
Bagelen
15 a l O pet. 6'/s a 5 pet.

[!• 2.]
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Louders der pandhuizen is te bespeuren , openbaart die
zich hoofdzakelijk in hoogere schatting der panden en in
het leenen van een grooter bedrag op de panden.
Met deze uitkomsten voor oogen werd geen vrijheid
meer gevonden om het licentiestelsel, c]at geen belangrijke
voordeelen oplevert voor de bevolking en aan 'slands kas
nog geen f 56 000 'sjaars opbrengt, langer te blijven verkiezen boven het pachtstelsel, dat eene jaarlijksche inkomst belooft van minstens 3'/j ton gouds. Het voornemen
bestaat o m , wanneer de wet op de middelen voor 1880
daartoe bevoegdheid zal hebben geschonken, de pacht der
pandhuizen in den loop van dat jaar weder in te voeren
op J a v a en Madura en ook elders , voor zooveel dit raadzaam mogt geoordeeld worden. De pachtvoorwaarden zullen
zoodanig worden ingerigt dat de vroeger aan de pacht
verbonden bezwaren zooveel mogelijk worden vermeden.
Daar de nieuwe regeling niet reeds met 1 Januarij 1880,
maar eerst eenige maanden later zal kunnen in werking
treden , zullen voor Je eerste maanden van dat jaar nog
licentien op den thans bestaanden voet dienen te worden
verleend.
Belasting op paarden en rijtuigen.
Deze belasting trof
de paarden van Europeanen , de paarden en rijtuigen van
vreemde oosterlingen , en de rijtuigen van inlanders in de
gouvernementslanden van Java. Daar waar de personeele
belasting is ingevoerd , is de paarden- en rijtuigbelasting,
voor zooveel de Europeanen en vreemde oosterlingen betreft, vervallen , aangezien de waarde der rijtuigen en het

AANTAL GESLAGTE BUFFELS.

JAREN.

VolOnvolwassen. wassen.

Kalveren.

[Nederl. (Oost-) Indie.]

getal paarden tot de grondslagen behooren , waarnaar sedert
1 Januarij 1879 de personeele belasting geheven wordt.
Regt van successie en overgang onder Europeanen of met
hen gclijhgestelden. Omtrent de in het vorig verslag (blz.
109) bedoelde herziening va-u de regeling dezer belasting
is geen nader berigt uit Indie ontvangen.
Licentien tot het houden van Chincsche speel- of dobbeltafels. De v r a a g , of het geen aanbeveling zou verdienen
om op Java en Madura (behalve in de residentie.') Batavia ,
Samarang en Soerabaija, waar de pacht der dobbelspelen
w e r k t , ) aan de hoofden van gewestelijk bestuur de bevoegdheid te verleenen om deze licentien naar goedvinden
toe te staan of te weigeren (zie vorig verslag blz. 169),
is in Indie nog in overweging. Tevens is het denkbeeld
in behandeling genomen om het licentiestelsel, behalve op
de toptafels en het po- en tophospel, ook toe te passen op
nog andere spelen, van welke de publicatie in Indisch
Staatsblad 1851 n°. 25 geen melding maakt.
Belasting op het slagten van buffels, runderen,
paarden
en veulens in de Preanger regentschappen.
Het denkbeeld
om deze belasting te verpachten (verg. het verslag van
1877 blz. 181) moest worden losgelaten. Het kwam onraadzaam voor om de toeneming van het Chinesche element
in de Preanger regentschappen , welke van het aannemen
van het pachtstelsel het gevolg zou zijn, in de hand te
werken.
Hieronder volgt een vijfjarig overzigt van de opbrengst
dezer belasting.

AANTAL GESLAGTE RUNDEREN.

KalVolOn volTotaal. wassen. wassen. veren.

Onzuivere opbrengst
der beTotaal. lasting.
a)

AANTAL GESLAGTE PAARDEN EN VEULENS.

Totaal.

Paarden.

Veulens.

1874.

7 873

7 691

4 767

20 331

32

67

11

110

227

511

738

f 45 939

1875.

7 684

8176

4 860

20 720

16

45

2

63

173

748

921

46 592

1876.

42 364

6 423

7 948

4 960

19 331

26

56

15

97

174

669

843

1877.

7 494

10 344

5 950

23 788

38

70

873

981

164

637

801

52177

1878.

7 177

9 552

6 383

23112

34

68

24

126

144

754

898

49 364

a) De heffing bedraagt: voor buffels en runderen, naar gelang zy volwassen, onvolwassen of kalveren (beneden l'/j 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.
De opbrengst i s , blijkens het bovenstaand overzigt,
weder achteruitgegaan. Opmerking verdient dat het aantal
geslagte kalveren, voor zooveel het rundvee betreft, in
1877 volgens dit overzigt l uitengewoon hoog zou zijn geweest. Overigens neemt het slagten van onvolwassen dieren
over het algemeen toe. Het voornemen bestaat dan ook
om , vooral in het belang van den veestapel, de bepalingen
omtrent deze belasting in dier voege te wijzigen , dat het
Tarie f.

Gewesten.

Kadoe
Soerakarta
Djokjokarta
Kediri
Madura
Benkoelen
Lampongsche districten.
Palembang
Sumatra's Oostk.
Banka
Billiton
Westerafdeeling
van Borneo
Zuider- en Oosterafd. van Borneo
Celebes
Menado
Ternate
Timor

60

k 8

30

10
30
al5
10
a 3
a 7

10
10

a 8

pet.

idem.
idem.
idem.
idem.
in Montrado en Sintang somsbeneden tarief.
volgens tarief.

8
4
a 3
4

pet.
pet.
pet.
pet.

idem.
idem.
idem.
idem.

6 a
15 a
30 a
12'/ a a
10

4

15
4
7'/j
3
9

Werkelijk gelieven renten bij lossing.

pet. volgens tarief.
pet. veel lager dan het tarief.
pet. 10 a 6 pet.
pet. 10 a 6 pet.
pet. 8 pet.
pet. volgens tarief.
pet. idem.
pet.
pet.
pet.
pet.
pet.

slagten van onvolwassen dieren onderworpen worde aan
dezelfde heffing als het slagten van volwassen dieren. Voor
het slagten van een buffel of rund , onverschillig van welk<m leeftijd , zou dus f 3 , voor het slagten van een pasird
of veulen f 4 zijn te betalen.
Bedrij fsbelasting op Java en Madura.
De nieuwe regeling van deze belasting, voor zooveel Java en Madura
betreft vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1878 n \ 12,
werd voor het eerst in 1878 toegepast. De geheele aanslag,
die over 1877 f 1 525 451 bedragen h a d 1 ) , beliep thans
f 1 905 6 3 1 , zoodat de vermeerdering zich bepaalde tot
f 380 180 2). De aanslag van de inlanders was f 299 0 6 3 ,
die der Chinezen f 74 4 2 6 , die der andere vreemde oosterlingen f 6691 hooger dan in 1877 3 ). In Djokjokarta en
Soerakarta, waar de vreemde oosterlingen vroeger aan een
•) De in 't vorig verslag (bijlage O) genoemde som van f1524 757
is namelyk gebleken nog eene kleine aanvulling te hebben ondergaan.
*) Bjj de begrooting was, in verband met de invoering van de
nieuwe regeling, de vermoedelijke opbrengst over 1878 gesteld op
f 2 200 000, dat is f 800 000 meer dan geraamd zou zijn indien de
regeling van 1857 ware bestendigd gebleven. De verkregen mindere
opbrengst wordt voor een goed deel op rekening gesteld van de
gebrekkige toepassing der nieuwe voorschriften bü den eersten aanslag,
waarover straks nader.
3) Volgens de uitkomsten dezer belasting over het tijdvak 1873
t/m 1877 bedroeg de gewone stijging gedurende de laatste vier jaren
aan 1878 voorafgaande jaarlijks gemiddeld voor inlanders f 67 835
en voor Chinezen en andere vreemde oosterlingen f 20778.
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hoofdgeld onderwerpen waren , bedroeg de aanslag van de
Chinezen f 10110, van de andere vreemde oosterlingen
f 266 •).
De hoogere aanslag is voornamelijk het. gevolg van het
vervallen van vele vrijstellingen (zie vorig verslag blz. 171
en 172). Hot totaal der aangeslagenen, waaronder ruim
57, percent niet-inlanders (Chinezen en andere vreemde
oosterlingen), steeg van 458 981 tot 636 471. In den aanslag van 1878 zijn ongeveer 173 000 inlanders en 4500
Chinezen meer dan in dien van 1877 begrepen. Dat het
aantal aangeslagen andere vreemde oosterlingen lager
wordt opgegeven, is een gevolg van de omstandigheid dat
in 1877 de Mnleijers in de regent schappen Madura en
Suinanap ten onregte gerekend werden onder de vreemde
oosterlingen.
De gemiddelde aanslag per hoofd was in 1878 lager
dan in 1877; hij daalde van f 3,32 tot f 2,9». Voor de
inlanders, Chinezen en andere vreemde oosterlingen was
het gemiddelde aanslagcijfer in 1878 respectievelijk f2,57*,
f 10,35 en f 7,59', tegen f 2,91», f 9.30» en f 5,51' in
1877. Van de aangeslagen inluiden waien in 1878 ruim
937, percent f 1 en daarboven tot en met f 5 verschuldigd,
bijna 5 percent boven f 5 tot en met f 10, en IV, percent meer dan f 10. In 1877 was de
verhouding tusschen
deze drie categorien ongeveer 91 4 /, , ruim 57, en ruim
27, percent. Voor de Chinezen was deze verhouding: in
1878 627 4 , 197, en ruim 18 percent, in 1877 627 2 , 20'/,
en 17 percent. Ken aanslag boven het vroegere maximum
van f 500 had in 1878 plaats ten aanzien van één inlander
en twintig Chinezen.
Voor elk gewest afzonderlijk blijken de uitkomsten over
1878 uit het overzigt, dat als bijlage KN dit verslag vergezelt. De gemiddelde aanslag van de inlanders was, buiten Madura, waar alleen de visschers en serozetters belastingschuldig zijn , liet hoogst in Bezoeki (f 4,13) en in
Pasoeroean (f 3,61), het laagst in Banjoemas (f 1,36») en
in Bagelen (f 1,40). In 1877 was het verschil tusschen het
hoogste en het laagste gemiddelde aanslagcijfer grooter;
de aanslag bedroeg toen namelijk f 4,62 in Bantam en
f 1,44 in Kadoe. Voor de Chinezen was het gemiddeld bedrag van den aanslag in 1878 het hoogst in Pasoeroean
(f 19,76) en in Soeralmija (f 15,47), het laagst in Djokjokarta (f 2,83), in Soerakarta (f 4,12) en verder in Banjoewangi (f 4,26). In 1877 wisselden de gemiddelde aanslagcijfers der Chinezen in de verschillende gewesten af tusschen f 16,01 in Pasoeroean en f 3,44 in Banjoewangi.
In Kediri moest de aanslag van vele belastingschuldigen
in 1878 lager gesteld worden , omdat de kleinhandel, ten
gevolge der herhaalde mislukking van den tabaksoogst,
is achteruitgegaan. In de Preanger regentschappen , Rembang , Soerabaija, Banjoewangi en Kadoe was de gemiddelde aanslag voor de drie categorien van belastingschuldigen hooger dan in 1877. In de overige gewesten was
de gemiddelde aanslag van de inlanders lager. Daarentegen
was het gemiddelde aanslagcijfer der vreemde oosterlingen
over het algemeen hooger, behalve voor de Chinezen in
Krawang , Pekalongan , Probolinggo en Kediri, en voor
de andere vreemde oosterlingen in Bantam, Krawang,
Tagal en Pekalongan.
Nu de aanslag in 1878 zooveel mogelijk naar den bij
de nieuwe regeling voorgeschreven vasten maatstaf van
twee percent der inkomsten moest plaats hebben , kwam
de willekeur uit, die vroeger bij den aanslag had geheerscht. Op verschillende plaatsen werden voorheen vele
belastingschuldigen in het geheel niet aangeslagen, terwijl anderen meer dan twee, sommige zelfs tot vijf percent
van hun inkomen moesten afstaan. In 1878 liet echter,
zoo als reeds met een enkel woord is gezegd, de toepassing van de nieuwe regeling ook nog veel te wenschen
over. Een door de inspecteurs van financiën ingesteld onderzoek leverde de bewijzen , dat over het algemeen weinig
zorg aan de zamenstelling van de commissien van aanslag
was besteed, dat de nieuwe regeling door velen slecht
begrepen was, en dat de meeste hoofden van gewestelijk
bestuur zich van leiding, toezigt en onderzoek hadden
onthouden. Vele voorzitters der commissien bleken hunne
») Het hoofdgeld der vreemde oosterlingen in Soerakarta bragt
in 1877 f 3182 op, dat der vreemde oosterlingen in Diokjokarta
f 830.

taak te hebben verrigt zonder eenige voorbereiding ; onmisbare onderzoekingen waren verzuimd of overgelaten
aan de inlandsche en Chinesche hoofden , en talrijke blijken
werden aangetroffen van gebrek aan doorzigt en nnn kennis van den toestand der bevolking. Hier en daar was
voortgegaan met eene heffing boven twee percent van het
inkomen. Talrijke aanslagen waren daarentegen aanmerkelijk lager gesteld dan het verschuldigd bedrag, en vele
j belastingschuldigen waren in het geheel niet aangeslagen.
In menig opzigt was gehandeld alsof de verordening van
1857 nog van kracht was. De Gouverneur-Generaal heeft
bij eene circulaire van 24 April 1879 de residenten , met
uitzondering van dien van Rembang , met nadruk gewezen
op de plaats gehad hebbende verwaarloozing van de wettelijke bepalingen , en hun zijn stellig verlangen medegedeeld dat aan eene rigtige toepassing van de nieuwe
regeling de meeste zorg worde gewijd. Hij eene circulaire
van den directeur van financiën van 14 Mei 1879, n°.
8221a , zijn aan de hoofden van gewestelijk bestuur nadere
inlichtingen en voorschriften gegeven ter bevordering van
een juisten aanslag.
De inning van de belasting had overal zonder noemenswaardige bezwaren plaats. De achterstand bedroeg op 31
i December 1878 f 98 648; doch daarvan werd in de eerste
| maanden van 1879 een belangrijk gedeelte aangezuiverd.
I Een deel van dien achterstand was niet aan de belasting,
schuldigen , maar aan sommige dessahoofden te wijten.
| De inning ondervond de meeste moeijelijkhedei' bij de Chinezen , die gewoonlijk zoolang mogelijk met de betaling
wachten , en waarvan velen alsdan niet bij magte zijn om
de belasting te voldoen. De visschers op Madura sluiten
in den regel overeenkomsten met hadji's en Chinezen, die
van hen een deel (gewoonlijk 7 t0 ) van den gevangen visch
in natura of in geldswaarde overnemen met de verpligting
om voor de tijdige voldoening van de belasting te zorgen.
De in de nieuwe regeling opgenomen bepaling, dat
ieder belastingschuldige een aanslagbiljet ontvangt, schijnt
goed te werken. Het is reeds voorgekomen dat een belastingschuldige zich tegenover het dessahoofd op zijn aanslagbiljet beriep. In Soerabaija hebben verscheiden personen , die bij den aanslag waren vergeten , zich ter verkrijging van aanslagbiljetten aangemeld. Vele Javanen uit
de afdeeling Grissee gaan jaarlijks na afloop van den
padioogst naar andere plaatsen om koeliediensten te verrigten , en de hoofden der dessa's, waar zij zich dan tijdelijk willen vestigen, stellen de vertooning van de aan.;iagbiljetten als voorwaarde tot toelating.
In verband met de ordonnancie betredende het patentregt bleek eene aanvulling van de regeling der bedrijfsbelasting noodig. Aanvankelijk waren . op grond dat de
landrente geheven wordt van de bruto-productie der gronden , van bedrijfsbelasting vrijgesteld alie landbouwers en
zij voor wier rekening de landbouw gedreven wordt. Krachtens art. 5 der ordonnancie in Indisch Staatsblad 1878
n°. 350 zijn daarentegen Europeanen , die het landbouw*
bedrijf uitoefenen, alleen van het patentregt vrijgesteld
voor het gedeelte van het inkomen , dat bij den aanslag
in de grondlasten in aanmerking komt. Daar onderscheidene niet-Europeanen , vooral Chinezen , mede het landbouwbedrijf uitoefenen op gronden die , even als de ondernemingen der Europeanen , niet aan landrente maar aan
verponding onderhevig zijn , zouden dezen , werd de algemeene vrijstelling van de landbouwers in de regeling van
de bedrijfsbelasting niet beperkt, in gunstiger toestand
komen dan Europeanen die overigens geheel in hetzelfde
geval verkeeren. Aan dit bezwaar is tegemoet gekomen
door de bepaling (ordonnancie van 30 December 1878,
Indisch Staatsblad u°. 351), dat » voor landbouw op gronden , waarvan andere grondlasten dan landrente worden
geheven , de vrijstelling der ondernemers beperkt is tot
het gedeelte der inkomsten , dat bij den aanslag in die
grondlasten in aanmerking komt."
Eene tweede aanvulling van de regeling der bedrijfsbelasting bleek noodig 10 verband met de bepaling dat
het patentregt wordt geheven voor zoover de uitoefening
van een bedrijf of de vervulling van eene betrekking niet
geschiedt uitsluitend dooi en ten bate van personen behoorende tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking. Wanneer eene zaak wordt gedreven voor gemeen
schappelijke rekening van Europeanen en vreemde ooster
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liugen of inlanders , wordt dus het geheele inkomen door
het patentregt getroffen , en moet het niet daarenboven
voor een deel in de bedrijfsbelasting worden aangeslagen.
\'au daar de li6|:iliii'_r bij dezelfde orlonnaneie » dat de
bedrijfsbelasting niet wordt berekend over liet inkomen ,
waiirover het patentregt blijkt te moeten worden betaald" ').
Tot dusver werkte de bedrh,fsbelasting in de residentie
Batavia alleen in liet district Bloeboer (Buiteny.org). Daarentegen wordt in <ie geheele residentie Batavia, niet inbegriji van Buiteny.org, door middel van verpachting een
hoofdgeld geheven van de Chinezen (Indisch Staatsblad
1849 u°. 5 2 ) , en beslaat vuorts iu de stad en voorsteden
van Batavia de belasting on de neringen, beroepen , hanteeringen en bedrijven , welke belasting door inlanders en
vreemde oosterlingen opgelragt en mede doormiddel van
een pachter geheven wordt. Het voornemen bestaat om deze
beide verpachte middelen door de bedrijfsbelasting te vervangen. De pajht op de neringen , ook wel die van liet inlandsch patent genoemd , werkt zeer ongelijkmatig en is
drukkend voor de minvermogenden, terwijl er geen reden
is om boven de bedrijfsbelasting , die nagenoeg overal elders
van de vreemde oosterlingen geheven wordt, in de residentie Batavia aan een verpacht hoofdgeld van de Chinezen
de voorkeur te geven. Buiten de stad en voorsteden der
hooflplaats zouden v o o r l o p i g alleen de vreemde oosterlingen aan de bedrijfsbelasting worden onderworpen. Ken
nader onderzoek bleek nooilig omtrent de v r a a g , of de
bedrijfsbelasting wel kan worden opgelegd aan de inlandsche bevolking op de particuliere landen (buiten deafdeeling Stad en voorsteden en buiten Bloeboer), welke opgezetenen tot nog toe geen belasting aan het Gouvernement
opbrengen, maar aan de landheeren betalingen hebben te
doen.
Bedrijfsbelasting
in de buikubezittiugen.
Ingevolge de
reeds iu 't vorig verslag (blz. 171 en 172) besproken ordonnancien van 11 Fel.ruarij 1878 (Indisch Staatsblad
n° 86 en 87) en 30 December 1877 (Indisch Staatsblad
n° 282) is de bedrijfsbelasting, ingaande niet het jaar
1878 , ook in de buiteubezittingen , en wel aanvankelijk in
een twaalftal gewesten , toegepast op de vreemde oosterlingen : ) , behoudens enkele ten vorigen jare vermelde uitzonderingen , en ter hoofdplaats Palembang tevens op de
inlanders. De geheele aanslag in de bedoelde gewesten
bedroeg f 207 040,06 3 ) , verdeeld als v o l g t :
Sumatra's Westkust

f

12 858,02

Benkoelen

1191,00

Lampongsche districten

944,20

Palembang

*) 38 772,00

Sumatra's Oostkust

77 834,30

Banka

8 311,95

Billiton

6 697,04

"Wester-afdeeling van Borneo . . . .

39 414,70

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.

5 408,35

Gouvernement Celebes

8 978,50

Amboina

2 807,00

Atjeh

3 823,00
Te zamen.

f

207 040,06

i) Deze laatste aanvulling heeft niet alleen betrekking op de
regeling van de bedrijfsbelasting op Java en Madura, maar ook op
de regeling van die belasting in de buitenbezittingen.
5
) Nopens eene ook voor de buitenbezittingen geldende aanvulling der bepalingen betreffende de bedrijfsbelasting zie men de voorgaande noot.
') Volgens het overzigt op blz. 161 was hiervan op 31 December 1878, voor zooveel bjj het departement van financiën gebleken
was, nog slechts aangezuiverd f 70 352.
4

) Hieronder f 24 940 van de inlanders ter hoofdplaats.
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W a t de vier andere buitenbezittingen (Menado, Ternate ,
Tinior en Riouw) betreft, volgde de toepassing der bedrijrsbelaating op de vreemde oosterlingen eerst in 't laatst van
187H, krachtens de ordonnancien van 14 November en 4
December 1878 (Indisch Staatsblad n°. 303 en 319), maar
hoeveel hier de eerste aanslag heeft bedragen is nog niet
gebleken.
Voor zooveel de belasting reeds in 1878 werkte, is de
opbrengst beneden de verwachting gebleven , waartoe voor
vele gewesten ook zal hebben bijgedragen dat de handel
in 1878 in een zeer gedrukten toestand verkeerde 1 ). Over
het algemeen g i n g de invoering zonder moeijel ijk heden
gepaard. Alleen in de Westerafdeeling van Borneo en in
Biouw gaf de maatregel aanleiding tot rustverstoring,
zoo als reeds op blz. 20 en 19 hiervóór is medegedeeld.
Volgens latere berigten hebben in.lulijjl. in laatstgenoemd
gewest ongeregeldheden plaats gevonden , die met behulp
der militaire niagt zijn onderdrukt.
Hoofdelijke belasting in Benkoelen. Deze belasting levert
in den laatsten tijd geen noemenswaardige bezwaren op
en geeft eene steeds vermeerderende opbrengst •). Van
het denkbeeld, om do tegenwoordige regeling te wijzigen
(verg. vorig verslag blz. 170), is daarom voorshands afgezien.
Belastingen in de Zuidcr- en Oosterafdceling tan Borneo.
Aan het in 't vorig verslag (blz. 170) vermelde plan , om
eene nieuwe regeling te treffen ten aanzien van de belastingen voor de inlandsche en met deze gelijkgestelde bevolking in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , voor
zoover dat gewest staat onder het regtstreeksch gezag van
het Gouvernement, is met 1 Januarij 1879 uitvoering gegeven. De van ouds bestaande belasting op het rijstgewas
(vertiening of poeloehan, ook wel — ofschoon minder
juist — dzakat genoemd,) is behouden , docli alsnu wettelijk
geregeld en over het geheele gewest uitgebreid (ordonnaiicie van 11 November 1878 , Indisch Staatsblad n°. 300).
Tot dusver werkte de vertiening niet in de onderafdeelingen Tanablaut (Martapoera) en Dajaklanden, noch ook
in de Zuiderafdeeling (Sanipit). De belasting wordt opgebragt in geld 7 ) , en bedraagt een tiende van de geschatte
opbrengst der rijstvelden , berekend naar den gemiddelden
marktprijs der padi gedurende de laatste drie jaren , door
het hoofd van gewestelijk bestuur jaarlijks voor elk district vast te stellen. Overeenkomstig de bestaande instellingen zijn van de belasting, doch slechts over een oogst
van 500 gantangs p a d i , vrijgesteld de ambtenaren en beambten in dienst der Regering, de hoofden der bevolking
en geestelijken, zoomede hunne plaatsvervangers — mits
door het bestuur erkend — , en de door het bestuur erkende schrijvers der inlandsche hoofden. De GouverneurGeneraal heeft zich voorbehouden om in buitengewone
gevallen van groot misgewas, of bij het bestaan van
andere buitengewone en gewigtige redenen , geheele of
gedeeltelijke vrijstelling van de belasting te verleenen. De
aanslag heeft, waar dit zonder bezwaar kan geschieden ,
individueel plaats op het veld en geschiedt zooveel doenlijk
kort vóór den oogst, ten overstaan van het kaniponghoofd ,
door eene COminiwB van twee leden , te benoemen door
het hoofd van plaatselijk bestuur. De belastingschuldigen
worden in de gelegenheid gestel I hunne bezwaren tegen
den aanslag in te brengen. Na vaststelling van den aanslag door het hoofd van gewestelijk bestuur worden hun
•) BH, de begrooting van 1878 raamde men de opbrengst van de
nieuwe heffing onder de vreemde oosterlingen in de buitenbezittingen op f 230 000 en onder de inlanders ter hoofdplaats Palembang
op f 25 000. In een zevental buiteubezittingen (Benkoelen, Westerafdeeling van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
Amboina, Mcnado, Ternate en Timor) verving de bedrijfsbelasting
andere heffingen (hoofdgeld of hoofdelijke belasting), waaraan hetzjj
alleen de Chinezen, hetzij ook andere vreemde oosterlingen onderworpen waren. Deze heffingen konden gerekend worden hoogstens
f 50 000 'sjaars aan den lande te hebben opgeleverd (waarvan alleen
f 30 000 in de Westerafdeeling van Borneo).
«) De aanslag over de laatstverloopen drie jaren beliep achtereenvolgens f 07 348, f 69 981 en f 71 063, onder welk laatste cijfer
echter niet meer begrepen is de aanslag der vreemde oosterlingen,
die van 1 Jamiarjj 1878 af aan de bedrijfsbelasting onderworpen zijn.
") Aan kwijting in geld is indertijd door de bevolking de voorkeur gegeven boven eene opbrengst in natura (verg. het verslag
vau 1872 blz. 67).

Bijlage C.
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aanslag-biljetten uitgereikt. Zij kunnen de belasting vol- | hoofd en per maand voor ie leren diamantgraver. In de
jaren 1873 tot en met 1877 werd te dier zake; achtereendoen op zoodanige tijdstippen en in zoodanige termijnen
volgens ontvangen f 74 095 , f 52 482 , f M G88 , f 47 850
als zij zelven verkiezen , mits elke betaling op rekening
en f 47 229, doch in 1878 niet meer dan f 8 9 2 5 . Dese
niet minder zij dan f 1. In verbaud met de omstandigheid
bijzonder sterke daling wordt toegeschreven aan de minder
dat de padi op drassige gronden eerst geoogst wordt in
eerlijke mededinging der Kaapsche diamanten, die op
de maanden October en November, kon moeijelijk bepaald
Borneo ingevoerd , te Martapoera geslepen en vervolgens
worden dat de belasting viiór het einde van liet jaar geals Bonieosche diamanten in den handel gebrugt 'worden.
heel betaald moet zijn. Als uiterste termijn van betaling
is daarom gesteld drie maanden na den dag der vastst<dling van den aanslag. Do inning geschiedt door de kamInvoering van nieuwe belastingen. Met ingang van 1 Japoiighoofden of andere door het hoofd van gewestelijk
nuarij 1879 zijn de personeele belasting en bet patentregt,
bestuur aan te wijzen hoofden of ambtenaren , die daarvoor
krachtens magtiging des Konings , in geheel Nederlandsch
8 ten honderd van de gestorte sommen genieten.
Indie ingevoerd (Indisch Staatsblad 1878 n°. 349, 350 en
352). Alleen is de invoering der verordening betrell'ende
Bij eene tweede ordonnantie van 11 November 1878
de personeele belasting, krachtens art. 41 liarer bepalin(Indisch Staatsblad n°. 301) werd de nieuw in te voeren
gen , uitgesteld voor het gouvernement Atjeh en onderhoofdelijke belasting geregeld, en werden tegelijkertijd
hoorigheden e n , voor zooveel de vreemde oosterlingen beingetrokken de tot dusver geheven hoofdgelden en kleine
treft, voor de geweste/i Westerafdeeling van Borneo, Zuibelastingen in n a t u r a , welke verschillende hellingen alle
der- en Oosterafdeeling van Borneo en Biouw (Indisch
eenheid misten en daarbij zeer ongelijkmatig drukten.
Staatsblad 1878 n°. 3 5 2 , art. 2). De bijzondere toestand
Kven als de vertiening werkt ook de hoofdelijke belasting
van Atjeh maakt dat gewest voor de toepassing der peralleen onder de inlanders, en daaraan zijn nevens de volsoneele belasting voorshands weinig geschikt. In de \Veswassen mannelijke personen (van en met IK jaar) ook
terafdeeling van Borneo en in Riouw maken de Chinezen
onderworpen die vrouwen , welke zelfstandig in haar levenseen aanzienlijk gedeelte der bevolking u i t , eu daar op
onderhoud voorzien. De belasting bedraagt zooveel mogelijk
twee ten honderd van de inkomsten over welke de ver- deze onlangs de bedrijfsbelasting voor het eerst is toegepast, werd het niet raadzaam geacht hen al dadelijk ook
tiening niet verschuldigd i s , met een minimum van f 1 ').
in de personeele belasting te doen deelen. Ook voor de
Behalve de personen , die onder de vrijstellingen van de
Zuider- eu Oosterafdeeling van Borneo kwam een uitstel
vertieningsbelasting vallen , zijn nog van de hoofdelijke
wenschelijk voor, in verband met de in 1878 ingevoerde
belasting vrijgesteld : de wegens langdurigen dienst eervol
bedrijfsbelasting onder de vreemde oosterlingen en met de
ontslagen hoofden en ambtenaren ; zij die bij de invoering
toepassing van de hooger besproken nieuwe belasting-regeder belasting wegens vroeger bewezen diensten van hoofling op de inlandsche bevolking in 1879.
(lelijke belastingen waren vrijgesteld ; de onderwijzers op
de door het bestuur erkende bijzondere scholen; bejaarden
of gebrekkigen die niet in hun eigen onderhoud kunnen
De personeele belasting (Indisch Staatsblad 1878 n°. 349)
voorzien ; en eindelijk de pandelingen. In buitengewone
wordt geheven van de Europeanen, de met hen gelijkgevallen van brand of andere rampen van hoogerhand kan
gestelden en de vreemde oosterlingen naar de volgende
geheele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting worden
grondslagen: 1°. huurwaarde der woonhuiien , met bijbeverleend.
hoorende gebouwen en erven j 2°. waarde van meubilair
en rijtuigen; en 3°. getal paarden. Van de berekening der
De 'invoering van deze nieuwe belasting-regeling heeft
belasting naar de verschillende grondslagen zijn zekere
plaats gehad zonder dat een spoor van wrevel of verzet
gedeelten van woonhuizen en meubilair en sommige rijtuiis waargenomen. Trouwens werd er van bestuurswege
g e n , karren en paarden uitgezonderd met het oog op hunne
zooveel mogelijk naar gestreefd om den aanslag met gebestemming of liet beroep van den bezitter. Zoo worden
matigdheid eu beleid te doen geschieden, vooral ten aanbij den aanslag niet in aanmerking genomen de paarden
zien van diegenen welke voor het eerst door eene of door
der officieren van het leger tot het getal waarvoor indembeide belastingen getroffen werden.
niteit voor fourrage wordt berekend, noch ook de paarden
Omtrent de geldelijke uitkomsten der nieuwe regeling
van door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen ambtezullen eerst in het volgend verslag opgaven zijn te doen ;
Haren, die voor de verrigting van hun dienstwerk rijpaartoen zij ontworpen w e r d , verwachtte men daarvan eene
den moeten houden. (Die aanwijzing heeft plaats gehad
meerdere opbrengst van f 77 000. Men rekende namelijk
bij Indisch Staatsblad 1878 ii". 3 5 2 , art. 3 g I.) Door ben
dat de invoering der vertiening in die streken , waar zij
die, in de bedoelde termen vallende, rijtuig h o u d e n ,
tot dusver niet geheven werd , bij een gewonen oogst',
wordt echter voor niet meer dan één paard vrijstelling
zou opbrengen f 31 000 (in de Dajaklanden f 20 0 0 0 , in
genoten.
Van de belasting naar de drie grondslagen zijn,
de Tanahlaut f 7700 en in de Zuiderafdeeling f 3300), en
onder zekere voorwaarden , de consulaire ambtenaren en
dat de algemeene hoofdelijke belasting ongeveer f 46 000
agenten van vreemde staten vrijgesteld, alsmede de milimeer zou afwerpen dan de nu afgeschafte opbrengsten in
tairen beneden den rang van officier. Van de belasting
geld en in n a t u r a , welke in sommige gedeelten van het
naar de eerste twee grondslagen zijn vrijgesteld zij , die
gewest (onder anderen in de afdeeling Bandjermasin en
een huis bewonen waarvan de geheele huurwaarde zekere
ommelanden) in 't geheel niet werkten : ).
(voor de onderscheidene afdeelingen of plaatsen door den
Nevens de genoemde belastingen is behouden gebleven
Gouverneur-Generaal te bepalen) som niet te boven gaat.
het regt voor de afgifte van licentien tot het graven van
Deze som is vastgesteld bij art. 3 § Il van evengenoemd
diamant in de afdeeling Martapoera, bedragende f 3 per
Staatsblad, en wel — in verband met het plaatselijk verschil der huishuren — op f 2 4 0 , f 180 of f 120 'sjaars
voor Europeanen en op f 9 0 , f 70 of f 50 'sjaars voor
>) Onder de in de verre binnenlanden verspreid wonende Dajaks
kan natuurlyk geen geregelde aanslag worden gehouden (zie o. a.
vreemde oosterlingen. Dit minimum geldt slechts voor 1879,
blz. 21 hiervóór noot 2).
ten einde bij de vaststelling voor het volgende jaar reeds
dadelijk te rade kunne worden gegaan met de door de
') Gesplitste opgaven nopens de opbrengst der vertiening en
ondervinding te erlangen gegevens. De belasting naar de
nopens den aanslag in de tot dusver bestaande hoofdgelden en beeerste twee grondslagen is slechts voor */i of voor V§ verlastingen in natura zijn over de twee laatstverloopen jaren niet
bekend. (Da geïnde sommen blijken uit het overzigt op blz. 161
schuldigd door de bewoners van huizen, waarvan de gehiervóór. Onder de daar vermelde sommen is echter ook begrepen
heele huurwaarde de op vrijstelling regt gevende sommen
de belasting op het graven van diamant, zoomede het hoofdgeld
met niet meer dan genoemde gedeelten te boven gaat.
der vreemde oosterlingen.) Over 1874, 1875 en 1876 (hetjaar 1877
wordt niet medegerekend omdat de oogst toen buitengewoon ongunDe belasting bedraagt per jaar 5 percent van de jaarstig was) bragt de vertiening gemiddeld op f 145 400, terwijl de
lijksche huurwaarde, 2 percent van de waarde van het
aanslag der hoofdgelden (alleen van de inlandsche bevolking) in
1874, 1875 en 1870 achtereenvolgens bedroeg f 142 201 , f 144 308 meubilair en de rijtuigen , f 6 voor elk der eerste twee
en f 148 201, gemiddeld alzoo f 144 900. Hierbij nog rekenende de
paarden , f 8 , f 1 0 , f 12 en f 15 voor het derde, vierde,
opbrengst der kleine belastingen in natura (enkel in de afdeeling
vijfde en zesde p a a r d , en f 20 voor elk volgend paard.
Amoenthai), waaromtrent alleen eene opgaaf over 1876 bekend is
Praktiseerende geneesheeren betalen f 6 per paard , onaan(ad f 8296), zou dus ais gemiddelde opbrengst in de jaren vóór
gezien het getal.
1879 z(jn aan te nemen f 298 600, en over 1879 zelf geraamd kunnen worden (f 298 600 + f 31 000 + f 46 000) f 375 000.
De belastingschuldigen moeten jaarlijks aangifte doen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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en worden in het algemeen daartoe in de gelegenheid
gesteld door de verstrekking, zoo mogelijk in d
rste
maand van het j a a r , van biljetten, waarvan liet model is
vastgesteld door den Gouvenieur-Oeiieianl (Indisch Staatsblud 1878 n". 352 , art. 5). Hij , die geen biljet ontvangt ,
of bij wien bet niet is t e r u g g e h a a l d , is verpligt tot aangifte binnen eene maand nadat door de hoofden van gewestelijk bestuur is bekend g e m a a k t dat de verstrekking
van biljetten is afgeloopen. Indien de aangegeven huurjirijs of belastbare huurwaarde wordt geoordeeld lager te
zijn dan de werkelijke huurwaarde , wordt dsie geschat
door drie door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen en beledigde deskundigen.
Ue tarieven , aanwijzende de verhouding van de huurwaarde tot de waarde van bet meubilair en de rijtuigen ,
worden door de hoofden van gewestelijk bestuur vastgesteld. Wordt bij de aangifte schatting van de waarde van
meubilair en rijtuigen verlangd . dan geschiedt deze op dezelfde wijze als de schatting van de huurwaarde. Het tarief,
volgens hetwelk de kosten der schattingen aan de belas*
tingschuldigen worden in rekening g e b r a g t , is opgenomen
in meervermeld Indisch Staatsblad 1878 n°. 352 (art, 3
§ III). Het kohier der belasting wordt door liet hoofd van
gewestelijk bestuur vastgesteld overeenkomstig de aangiften , behoudens herziening na schatting.
Tes-en den aanslag kan de belastingschuldige, binnen
30 dagen na den dag der verstrekking van bet aanslagbiljet , opkomen, op grond van verkeerde toepassing of
schending van wettelijke bepalingen. Op de doleancie wordt
beslist door den Gouverneur-Generaal. Imlien geen aangifte
is gedaan , stelt het hoofd van gewestelijk bestuur den
aanslag vast. Dadelijk na den aanslag worden aanslagbiljetten verstrekt.
De belasting is verschuldigd in vijf gelijke termijnen.
Bij niet-betaling binnen veertien dagen nadat een termijn
verschenen is, wordt eene boete beloopen van 10 percent
van het verschuldigd bedrag. Wanneer meer dan één termijn niet tijdig is voldaan, kan het geheele bedrag van
alle n o g onvoldane termijnen dadelijk worden gevorderd.
Met eene boete van f 10 tot f 500 worden onder anderen
gestraft aangifte van den huurprijs op minder dan het
werkelijk bedrag , te lage aangifte of geheele verzwijging
van het getal paarden of rijtuigen , en het niet doen van
aangifte binnen de bepaalde termijnen.
De ordonnantie wordt in de bezittingen , waar inlandsche
vorsten regt van zelfbestuur hebben, slechts toegepast in
zoo ver de heffing der belasting met dat regt in overeenstemming is. In bijzondere omstandigheden kan de Gouverneur-Generaal de bevoegdheid en de verpligtingen, bij de
ordonnantie opgedragen aan de hoofden van gewestelijk
b e s t u u r , overdragen op de hoofden van plaatselijk bestuur. Dit is geschied voor drie afdeelingen van de residentien Oostkust van S u m a t r a , Amboiua en Menado, namelijk voor Deli, Banda en Gorontalo, met bet oog op
de schaarsche gemeenschap tusschen die afdeelingen en
de gewestelijke hoofdplaatsen (Indisch Staatsblad 1878
n°. 3 5 2 , art. 3 § IV).
Krachtens art, 3 der ordonnantie worden, bij den aanslag van den Gouverneur-Generaal naar de grondslagen
huurwaarde en meubilair, de gebouwen en het meubilair
te Batavia , voor het gebruik van den Landvoogd bestemd ,
alsmede het terrein, behoorende tot het paleis te Buitenzorg en tot het verblijf te Tjipannas, buiten aanmerking
gelaten. Het bleek overigens noodig eene bepaling vast
te stellen omtrent het bedrag der jaarlijksche huurwaarde ,
hetwelk bij de berekening van de door den Landvoogd
verschuldigde belasting tot grondslag genomen w o r d t ,
daar eene schatting van de huurwaarde van het paleis té
Huitenzorg op den voet der belasting-regeling onmogelijk is.
Bij Koninklijk besluit van 9 Januarij 1879 n". 12 (Indisch
Staatsblad n°. 121) werd dat bedrag op f 12 000 vastgesteld.
Met de invoering der personeele belasting zijn vervallen
verklaard de belasting op de paarden en rijtuigen , geregeld bij de publicatie van 1 November 1851 (Indisch
Staatsblad n°. 63) en de huistaks te Makasser, geregeld
bij de publicatie van 12 October 1819 (Indisch Staatsblad
n°. 54), beide voor zooveel zij Europeanen , met hen gelijkgestelden en vreemde oosterlingen treffen.
Het patentreijt (Indisch Staatsblad 1878 n°. 350) is alleen
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van toepassing op de Europeanen en met hen gelijk,
gestelden, en wordt geheven van alle inkomen , verkregen
door uitoefening binnen Nederlandscb Indie van landbouw ,
fabrieks-, ainbacbts- of handelsnijverheid, van k u n s t o f
wetenschap., van eenig ander beroep of bedrijf, zoomede
door het vervullen van ambten , bedieningen of betrekk i n g e n , voor zoover die uitoefening of die vervulling niet
geschiedt uitsluitend door en ten bate van personen , behoorende tot de inlandsche of met deze gelijkgestelde bevolking. Van deze belasting zijn vrijgesteld : de bezoldb
gingen , collecteloonen , toelagen , gratüicatien , wachtgelden , onderstanden en pensioenen ten laste der begrooting van hmdsuitgaven ; liet inkomen , respectievelijk in
hunne genoemde hoedanigheden genoten, door consuls of
consulaire agenten, door onderwijzers en onderwijzeressen
aan particuliere scholen van lager of middelbaar onderwijs en bewaarscholen , door geestelijken , bedienaren van
den godsdienst en zendelingen ; voorts het inkomen verkregen uit de pachten van 's larids middelen , en wijders
het inkomen van naamlooze vennootschappen welke ter
zake van de uitoefening in Nederlandsch Indie van eeni"-e
nijverheid of van eenig ander bedrijf, tot een bedrag* van
2 pet. over het gezamenlijk beloop der uitdeelingen in
het hier te lande geheven regt van patent zijn aangeslagen.
De belasting bedraagt 2 pet. van het inkomen. Door
inkomen wordt verstaan al hetgeen in geld of in goederen
genoten wordt, na aftrekking van de uitgaven voor de
voortzetting van de onderneming, het beroep of bedrijf in
den bestaanden omvang (huurprijzen van daarvoor i n g e huurde goederen en renten van daarvoor opgenomen k a p i talen daaronder begrepen). De sommen tot aflossing van
opgenomen kapitalen besteed en die aangewend tot vorming van een reservefonds worden niet afgetrokken. Voor
zoover, krachtens wettelijke bepalingen, grondlasten van
onroerende goederen , voor de onderneming gebezi°*d,
ten laste van het inkomen vallen, wordt daarvan het gedeelte afgetrokken, dat bij den aanslag in de grondlasten
in aanmerking komt. Kosten van onderhoud en andere
lasten van het onroerend goed worden dan niet bovendien
afgetrokken.
1'ot het doen der aangifte worden jaarlijks, zoo mogelijk
in Januarij, biljetten ter invulling verstrekt volgens een
door den Gouverneur-Generaal vastgesteld model. (Zie dit
model in Indisch Staatsblad 1878 u°. 352, art. 5.) Zij die
tot aangifte verpligt zijn en geen biljet ontvangen hebben, of bij wie bet niet is afgehaald, moeten eene. a a n gifte indienen binnen eene maand nadat de voorgeschreven
bekendmaking heeft plaats gehad nopens den afloop der
jaarlijksche verstrekking van de biljetten. Er is echter
niet, even als ten aanzien der personeele belasting, boete
bedreigd tegen liet nalaten van de aangifte. Is geen aangifte gedaan, dan stelt de commissie van aanslag het
bedrag der belasting vast op zoodanig cijfer als haar billijk
voorkomt. Jaarlijks worden voor elk gewest één of meer
commissien van aanslag benoemd, bestaande uit minstens
drie en hoogstens zeven leden, de voorzitter daaronder
begrepen. Het getal leden wordt door den GouverneurGeneraal bepaald. (Dit is voor de verschillende commissien
van 1879 geschied bij art. 4 § I van laatstgenoemd Staatsblad, terwijl bij § II geregeld is het presentiegeld dat de
leden of hunne plaatsvervangers in rekening kunnen bren- '
gen.) H t t hoofd van gewestelijk bestuur, ambtshalve
voorzitter van de commissie ter gewestelijke hoofdplaats,
benoemt de leden, zoo noodig ook plaatsvervangers, en
wijst den voorzitter aan voor de andere commissien. Op
plaatseu, waar eene kamer van koophandel en nijverheid
is gevestigd, bestaat de commissie uit zeven leden, waarvan er drie worden benoemd uit eene voordragt van vijf
personen , door de kamer opgemaakt. De voorzitters, met
uitzondering van de hoofden van gewestelijk bestuur,
zoomede de leden en plaatsvervangers, leggen den eed s i
dat zij eerlijk, naauwgezet en onpartijdig te werk zullen
gaan. Geen besluit kan door de commissie worden genomen niet minder dan drie en , zoo de commissie uit zeven
leden bestaat, met minder, dan vijf leden, de voorzitter
daaronder begrepen. Door den Gouverneur-Generaal aan
te wijzen ambtenaren hebben toegang tot alle vergaderingen der commissien en hebben eene raadgevende stem.
Deze ambtenaren zijn, blijkens Indisch Staatsblad 1878
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li*. 352 (art. 4 § I V ) , de inspecteurs of adjunct-inspecteurs
van financiën of '/.ij die als zoodanig fungceren. De comniission onderzoeken de aangiften, en stellen den aanslag
vast overeenkomstig de aangiften waartegen bij haar geen
bedenkingen bestaan. Twijfelen zij aan de juistheid der

aangifte of acbten zij opheldering noodig. dan wor.lt de
aangever in de gelegenheid gesteld om binnen zekeren
termijn nadere gegevens of ophelderingen te verstrekken,
en w e l , naar de keuze van den belanghebbende, betzij
schriftelijk, betzij (en dan op een door de commissie aan
te wijzen (lag) in persoon of bij gemagtigde. Na kennisneming van de inlichtingen en ophelderingen of na bet
ongebruikt verstrijken van den bepaalden tijd, stelt de
commissie den aanslag vast. Zij neemt geen genoegen
inet de aftrekking van renten voor opgenomen kapitalen,
dan voor zoover zij zich overtuigd houdt van de juistheid
van het opgegeven bedrag. De voorzitter en de leden der
commissie, zoomede zij die tot de vergaderingen toegang
hebben , bewaren het geheim van de nadere gegevens en
ophelderingen.
Ken gedeelte van de jaarlijksehe aangiften, waartegen
bij de commissie geen bedenking is gerezen, wordt be8edigd. Die aangiften ,worden aangewezen door het lot in
eene vergadering der commissie. De verhouding tusschen
bot getal aangiften en het getal dat beéedigd moet worden, is door den Gouverneur-Generaal voor 187'J bepaald
op 2 0 : 1 (art. 4 § III als boven).
Tegen de beslissingen der commissien k a n , op grond
van verkeerde toepassing of schending van de wettelijke
bepalingen , binnen bepaalde termijnen worden opgekomen ,
betzij door de ambtenaren door den Gouverneur-Generaal
aangewezen (blijkens art. 4 § V van Indisch Staatsblad
1878 n°. 352, de hoofden van gewestelijk bestuur en de
inspecteurs en adjunct-inspecteurs van financiën), betzij door
de belastingschuldigen. Op de doleancien wordt beslist
door den Gouverneur-Generaal. De kohieren der belasting
worden door bet hoofd van gewestelijk bestuur vastgesteld
overeenkomstig de beslissingen der commissie. Dadelijk
daarna worden aanslagbiljetten verstrekt.
De termijnen van betaling en de boete wegens achterstallige belasting zijn geregeld als bij de personeele belasting. De aanslag geschiedt voor het geheele jaar, behalve
van de ondernemingen enz. aanvangende na 31 Januarij,
voor welke de belasting berekend wordt over de nog overblijvende maanden van het jaar. Wanneer in den loop van
een jaar de uitoefening van een bedrijf enz. wordt gestaakt
of een ambt wordt verloren, wordt de belasting door het
hoofd van gewestelijk bestuur, op schriftelijke aanvraag,
verminderd met '/ M gedeelte van het bedrag per jaar voor
elke ontbrekende volle maand. Voor de belasting van personen die een beroep of bedrijf uitsluitend rondreizende
uitoefenen, en van ondernemingen die geoordeeld worden
voor korteren tijd dan ééne maand te worden begonnen , zijn
eenige bijzondere bepalingen vastgesteld. Krachtens de bevoegdheid, den Gouverneur-Generaal bij de patentverordening verleend, zijn aan de hoofden van plaatselijk bestuur
van Deli, Gorontalo en Banda ook ten opzigte dezer reg e l i n g , even als ten aanzien der personeele belasting, de
bevoegdheid en de verpligtingen opgedragen die elders
op de hoofden van gewestelijk bestuur rusten.
De Gouverneur-Generaal heeft bij kabinetscirculaire van
23 Januarij 1879 n°. 1(5 aan de hoofden van gewestelijk
bestuur eenige wenken gegeven nopens de toepassing van
de verordeningen op de heffing van de beide nieuwe belastingen, waarbij op den voorgrond is gesteld dat die toepassing vrij behoorde te blijven van overdreven fiscaliteit
en dat meer moest gestreefd worden naar billijkheid van
den aanslag dan naar eene hooge opbrengst. De belastingschuldigen zouden niet noodeloos mogen worden gekweld, doch, waar noodig, voorgelicht moeten worden.
Bij de hoofden van gewestelijk bestuur is voorts a a n g e drongen op ruime persoonlijke bemoeijenis met het werk
der belastingen, als een noodwendig vereischte om de bezwaren te overwinnen, altijd aan de invoering van nieuwe
belastingen verbonden.
In het belang van de uitvoering der besproken belasting-verordeningen werden bij een besluit van 23 Januarij
1879 (Indisch Staatsblad n". 59) aan elk der residenten
van Batavia, Samarang en Soerabaija toegevoegd twee
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ambtenaren met den (itel van commies roor d e personeele

belaatwg en bet patentregt) die voor zooveel noodig ter
beschikking' werden gesteld van de algomeene ontvangers
OH de drie hoofdplaatsen. In Mei jl. (Indisch Staatsblad
1N79 n*. 172) werd te Batavia de betrekking van een dier
commiezen opgeheven, doch daarentegen het aantal kierken en schrijvers vermeerderd. Als tegemoetkoming in de
werkzaamheden aan den eersten aanslag verbonden, is aan
de beide eerstgenoemde residenten (ten behoeve der afdeeUngen Buiteniorg, Ambarawa en Salatiga) en aan het
meerendeel der overige hoofden van gewestelijk bestuur de
beschikking gegeven over geldsommen van f 240 tot f 480.
De invoering der beide belastingen heeft tot dusver
zonder groote moeijelijk beden plaats gehad. Zij gaf echter
aanleiding tot allerlei uitingen van ontevredenheid van de
zijde van een groot deel der Kuropesche ingezetenen, die
zich vooral door de verordening op liet patentregt bezwaard
achtten (zie blz. 1 en 2 van dit verslag). Aan die stemming
bij een deel der ingezetenen is het te wijten dat de aanslajr in het patentregt. op sommige plaatsen eenige belemtnering ondervond. W a a r de bandelaren niet wilden medewerken tot de zamenstelling van de commissie van aanslag ,
en waar vele belastingschuldigen zich van bet doen van
aangifte en VU de verstrekking van inlichtingen meenden
te moeten onthouden , moesten de bij de verordening geschonken waarborgen voor een zooveel mogelijk billijken
aanslag uit den aard der zaak hunne werking missen.
In het bijzonder gaf de aanslag in bet patentregt ter
hoofdplaats Samarang aan onderscheiden personen en firma's ,
die in gebreke waren gebleven aangifte te doen , aanleiding tot hevige klagten , waarvan de Handelsvereenig i n g in een adres aan den Gouverneur-Generaal dd.
16 Mei 1879 de tolk was. Die vereeniging verzocht
dat de commissie van aanslag te Samarang tot haar pligt
zou worden geroepen , en dat h a a r , met last tot onverwijlde herziening van bet kohier, zoodanige wenken mogten
worden gegeven als kouden geacht worden te zullen leiden
tot een in alle opzigten billijken aaEslag. Voor het geval
dat biertegen , met het oog op de bestaande ordonnancie ,
overwegende bezwaren mogten bestaan, wenschte men dat
de ordonnancie zou worden gewijzigd , opdat de commissien
van aanslag zouden kunnen worden zamengesteld op zoodanige wijze dat iedere categorie van ingezetenen aangeslagen werd door personen die daarvan zelven deel uitmaakten. Na onderzoek is aan de Handelsvereeniging te
kennen gegeven , dat bet eerste gedeelte van het verzoek,
als in strijd met de wettelijke bepalingen, niet vatbaar
was voor inwilliging, en dat ook geen termen waren gevonden tot inwilliging van het in de tweede plaats door
haar gevraagde.
Op een hier te lande ontvangen adres van de drie kamers
van koophandel en nijverheid op Java dd. 28 Mei, 4 en
10 Junij j l . , waarbij de adressanten den Koning verzoeken
» zoodanige bevelen te verordenen, waardoor zijne getrouwe
en gehoorzame onderdanen in Nederlandsen Indie zullen
verlost worden van de kwellingen, waaraan de ordonnancie
van 30 December 1878 n°. 350 hen op zoo bedenkelijke
wijze blootstelt" , is nog geen beschikking genomen.
De vraag, of ééne dan wel meer aangiften voor het patentregt moeten worden gedaan , ingeval voor rekening van
dezelfde personen verschillende bedrijven of ondernemingen
onder één beheer worden gedreven , werd in eerstgemelden
zin beantwoord.
Ten gevolge van een verschil van meening tusschen eene
der commissien van aanslag en een inspecteur van financiën
over de v r a a g , of eene als regtspersoon erkende spaarbank ,
die al hetgeen aan rente gewonnen wordt na aftrekking
der kosten van administratie uitkeert aan de inleggers , in
het patentregt moet worden aangeslagen, besliste de Indische Hegering, dat de aanslag niet kan plaats hebben ,
omdat de spaarbank geen inkomen voor zich trekt uit hare
operatien. Daarentegen vallen de beheerders, voor zoover
zij loon genieten , in de termen om belasting te betalen.
Omtrent de uitkomsten van den aanslag in de beide
bovenbedoelde belastingen is nog geen volledig berigt
ontvangen. Uit de reeds bekende cijfers laat zich echter
afleiden dat de aanslag in de personeele belasting, waarvoor bij de begrooting van 1879 eene opbrengst werd geraamd van f 1 060 000 , niet veel meer dan f 690 000 zal
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bedragen '). Do aanslag van het patentregt daarentegen,
waarvan de opbrengst op f 400 000 werd geschat, zal
vermoedelijk ongeveer f 640 000 beloopen.
Ook van de inlandsche bevolking in sommige buitenbezittingen, die tot nog toe geen regtstreeksche belastingen
opbragt, zullen voortaan bijdragen tot dekking van de
bestuurskosten worden gevorderd.
In de eerste plaats is namelijk bij ordonnaneie van
17 Mei 1879 (Indisch Staatsblad n°. 167) bepaald , dat met
1 Januarij 1880 in de Lampongsche districten eane hoof(lelijke belasting zal worden geheven van de inlandsche
bevolking, die, sedert 1856 onder gouvernementsbestuur staande, tot dusver van regtstreeksche geldelijke
opbrengsten aan den lande is verschoond gebleven. De
belasting-regeling van het aangrenzend gewest Palembang is daarbij over het algemeen gevolgd. De belasting
zal worden geheven van alle mannelijke personen, behoorende tot de inlandsche bevolking, die den vollen leeftijd
van 16 jaren bereikt hebbeu. Eene bijzondere klasse van
vrijgestelden zijn de daglooners, die, zooals met vele Bnntammers het geval is, tijdelijk in de Lampongsche districten werkzaam en in de bedrijfsbelasting op Java a;ingeslagen zijn. De belasting zal zooveel mogelijk 2 ten
honderd bedragen van het inkomen, met een minimum
van f 2 'sjaars. Voorloopig zullen de landbouwers buiten
de hoofdplaats Telok Betoog, wier belastbaar vermogen
weinig uiteenloopt, allen voor hetzelfde bedrag worden
aangeslagen, en wel voor het minimum van f 2 , dat
geleidelijk zal worden opgevoerd tot den voor andere
belastingschuldigen geldenden maatstaf, üp grond van
plaatselijke omstandigheden is het noodig geoordeeld den
aanslag te doen plaats hebben in de maanden Julij tot
en met October van het jaar dat aan het belastingjaar is
voorafgegaan. De opbrengst der belasting wordt voorloopig geschat op f 50 000 a f 60 000 'sjaars.
Het voornemen bestaat om in 1880 ook op Billiton eene
dergelijke regeling in te voeren. Het bedrag dezer van
de inlandsche bevolking te hellen belasting zal mede zooveel mogelijk 2 pet. vau het inkomen bedragen, insgelijks
niet een minimum van f 2 'sjaars. (Jok zal buiten de
hoofdplaats Tandjong-l'andan de aanslag voor alle bewoners van dezelfde kampong en voor de seka-bevolking van
hetzelfde onderdistrict gelijk zijn, behoudens de uitzonderingen door het hoofd van gewestelijk bestuur wenschelijk
geoordeeld. Men schat de opbrengst van deze helling op
ongeveer f 13 000 'sjaars.
.Nadere berigten omtrent den maatschappelijken en staatkundigen toestand der Dajaks in de Westerafdeeling van
Borneo hebben daarentegen voorloopig doen afzien van het
denkbeeld (vorig verslag blz. 170) om onder deze volkstammen eene belasting in te voeren.
Invordering van belastingen. In 1848 werd, bij art. 83
der bepalingen omtrent de invoering van- en den overgang
tot de nieuwe wetgeving, voorloopig nog de verouderde
procedure van parate executie bij de invordering vau belastiugen gehandhaafd. Bij Koninklijk besluit van 3 Julij
1879 n°. 27 zijn thans nieuwe bepalingen vastgesteld, die
het stelsel vau invordering door middel van dwangschriften
huldigen ten aanzien van alle belastingen , begrepen in kohieren, registers, leggers of staten, vastgesteld door het
administratief gezag. Aan de dwangschriften is dezelfde
kracht toegekend als aan de grossen van in kracht van gewijsde gegane vonnissen in burgerlijke zaken, en zij worden
op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd. Door deze regeling zal
de invordering van de bedoelde belastingen beter verzekerd
zijn dan tot dusver.Niet alleen lieten de vroegere bepalingen
plaats voor allerlei twijfel en onzekerheid, maar de verouderde, met de oud-Hollandsehe regtsplegiug zamenhangende voorschriften gaven aanleiding tot omsbig en vertraging, en veroorzaakten dikwijls aanzienlijke kosten,
die in vele gevallen niet op den schuldenaar konden wor') De in de verschillende gewesten bestaande paarden- en rijtuigenbelasting en de te Makasscr werkende huistaks, die mi voor Kuropeanen en vreemde oosterlingen door de personeele belasting zijn
vervangen, konden geacht worden onder deze belastingschuldigen
in de laatste jaren te hebben opgebragt f 340 000 en f 24 000.

den verhaald, zoodat het geldelijk belang van het (Jouvernemeut dikwijls oischte van de invordering af te zien.
II.

MUNTSTKLSKI. ;

§ 1.

GKI.DMARKT.

Muntwezen.

Omtrent de werking der bepalingen betreflende het
muntwezen in Nederlandsch indie kan in het algemeen
worden verwezen naar de mededeelingen in het vorig
verslag blz. 173.
Aan een ontvangen verslag betredende den toestand van
den geldsomloop in de buitenbezittiugen kan het volgeude
worden ontleend.
Is over het algemeen het Nederlandsche guldenstuk,
en vooral de rijksdaalder, bij den inlander zeer gewild,
in onderscheidene buitenbezittingen , met name ter Sumatra's Westkust, in Benkoelen , de Lampongsche distrieten , de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, het
gouvernement Celebes, en de afdeeling Gorontalo (Menado), heeft bij kleine betalingen de oude duit de
overhand. De Mexicaansche dollar is, behalve in de
Westerafdeeling van Borneo, ook nog in sommige andere
streken buiten Java een voornaam ruilmiddel, zoo als
in het bijzonder in de residentien Bauka, Kiouw en
Sumatra's Oostkust "), in do vorstenrijken van Celebes
eii ook in Atjeh. Ook andere dollars worden hier en daar
gezien , zooals de pilaar-dollar of Spaansche mat in het
noordelijk gedeelte van Sumatra's Westkust en in de
Battaklauden , ter Oostkust van Sumatra en in de Westerafdeeling van Borneo; voorts (in de beide laatstgenoemde
gewesten) nu en dan de Hongkongsche en Japansche
dollar, zoomede (enkel op Borneo's Westkust) die der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Eindelijk ook nog de
sovereign , die vooral op Soemba (residentie ïimor), en
overigens in de vorstenrijken van Celebes, op de kustplaatsen van Sumatra's Westkust en op Billiton , hetzij
als ruilmiddel in den groothandel, dan wel als spaarpenning of sieraad gezocht is.
De gebruikelijke rekeningsmunt is in de buiten bezittingen onder de Europeanen en vreemde oosterlingen in
den regel de gulden of de rijksdaalder; onder de inlanders
en ook wel bij vreemde oosterlingen de duit, of, bij grootere
betalingen , de Mexicaansche dollar , dtn wel (in Benkoelen
en op Borneo) de reaal; deze laatste muntsoort, die echter
weinig meer wordt aangetroffen, gerekend ter waarde
van f 2.
In gewone omstandigheden loopen in de buitenbezittingen
de Nederlandsch Indische muntspecien, uitgezonderd de
zilveren pasmunt, die er minder gewild is, a pari rond;
in het verkeer met Singapore of China gaat echter de
rijksdaalder gewoonlijk boven pari. Mexicaansche en andere
dollars geldeu minder dan de rijksdaalder , terwijl de waarde
van den sovereign, waar dit muntstuk in de buitenbezittingen voorkomt, afwisselt tusschen f' 12 en f 15. Wat het
oude kopergeld betreft, worden 120 duiten in den regel
voor f 1 aangenomen. De haantjesduiteu in de residentie
Oostkust van Sumatra schijnen thans geheel door de
koperen pasmunt te zijn verdrongen.
§ 2.

Geldmarkt.

Een overzigt van den toestand der geldmarkt op Java
in 1878, door den heer nu». N. P. VAN DEN BERG ,
president van de Javasche Bank , zamengesteld ten vervolge op de in vorige jaren door hem aangeboden stukken
van gelijken aard , is opgenomen in bijlage 0 0 .
In de beide volgende staten treft men eenige opgaven
aan omtrent den agio te Batavia op sommige oude of
vreemde munten en omtrent den loop der wisselkoersen
aldaar in 1878, welke opgaven zijn ontleend aan het blad
der Handelsvereenigiug te Batavia, getiteld > Marktberigt
en Prijscourant."
J
) In de drie laatstgenoemde gewesten wordt de Mexicaansche
dollar ook b[j 'slatuls kagsen aangenomen, doch volgens de jongste
regeling (Indisch Staatsblad 1878 n\ 287) tegen geen hoogeren
koers dan f 2,15.
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Prijzen van speciën te Batavia in 1878.

Soorten.

Jauuarij
tot en niet
April.

Mei
tot en met
.llillij.

.lulij
tot en met
December.

f 6,90

f 0,90

f 6,90

Nieuwe gouden dukaten.

Engelsche sovereigns. . . fl2,10afl2,40 fl2,10afl2,35 fl2,10afl2,40
Australische
12.10 12,40 12,10 a 12,35 12,10a 12,40
Wisselkoersen te Batavia ia 1878.
Op Londen
Op
(0 maanden Singapore
na dato).
(zigt).

Op Amsterdam.

Haanden.

Jan.

Mftf.

Guldens Nederlandsen courant
voor f 100 Indisch courant.
Een pond
Een
Een
sterling
dollar
dollar
voor
voor
voor
guldens
Gouvernement Particulieren
guldens
guldens
(G maanden
en centen. en centen. en centen.
(0 maanden
na dato).
na dato).
f100 ft f 1017, fl00J/ 4 ftfl01»/ 4

Febr.

Op
China

100'/«ft

IOIVJ

lOl'/jft 101»/4

f 12,00 ft
12,05

f 2.42 ft
2,43

f 2,41 ft
2,42*

12

2,43

2,42

Maart 101

ft

Hll'A, 101</4ft 102

11,95

2,42

2,40 ft
2,41

April

100

ft

100'/< 1»0V4 ft 101

12,05 ft
12,10

2,44

2,42

Mei

99»/« ft 1001/s 100

ft

100 1 /:

12,15 ft
12,17*

2.42 ft
2,44

2.41 ft
2,43

Junij

100

ft

100>/j 100

ft

100'/:

12,15 ft
12,17*

2.43*

2,43

Julij

100

ft

liio'/s 100'/ 4 ft tOO'/j

12,00 ft
12,15

2.37 ft
2,41

2.37 ft
2,41

11,97» ft
12,00

2,32* ft
2,37

2,32 ft
2,37

12.00

2,28' ft
2,31

2,28* ft
2,31

Aug.

100

Sept.

n

Oct.

Dec.

100*/„

100
997/8

4 100'/j

11.95 ft
12,00

2.27 ft
2,29

2,27 ft
2,29

H

100'/» f 100»/4

11,92'ft
11,95

2.26 ft
2,28

2,27 ft
2,28

ioo'/4fc ioov<

11,90 ft
11,92'

2,25 ft
2,20

2,23'ft
2,25

ii

•

ft

n

t

Nov.

100

§ 3. Javasche Bank ').

Gedurende het jongst verloopen boekjaar (1 April 1878-31
Maart 1879) bleven de crediet-operatien der Bank beneden
het reeds zoo aanmerkelijk afgenomen cijfer van het voorafgegane boekjaar. Gemiddeld bedroeg het opereerend kapitaal f 13 780/m, met f 10 809/m op 1 Mei als laagste,
en f 17 291/m op 13 November als hoogste cijfer, tegen
gemiddeld f 14 245/m in 1877/78, met f 12 755/m als
laagste en f 17 684/m als hoogste cijfer. Het genoemde
gemiddeld bedrag der rentegevende uitzettingen was in de
beide boekjaren verdeeld als volgt:
*) Hel laatste tienjarig octiooi der Bank eindigt met 31 Maart
1880. Reeds z(jn door de directie, daartoe door de aandeelhouders
gemagtigd, stappen gedaan ter erlanging eener nieuwe verlenging
van het octrooi, ditmaal voor den tijd van 25 jaren en overigens
op eenigszins gewijzigde voorwaarden.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

1877/78.
disconteering van handelspapier
(promessen, wisselbrieven en uankcredieten)
f 8 336/in.
id. van vendupapier . . . .
1 040/in.
beleeningen
1 970/m.
hypotheken en staatsschuld .
2 293/m.

1878/79.
8 530/un.
1 073/m.
1 222/in.
2 349/m

f l 4 245/m. f 13780/im
In beleeningen stond alzoo in 1878/79 gemiddeld f748 000
minder uit dan in het voorafgegane boekjaar, waartegenover slechts op eene meerdere uitzetting van gemiddeld
f 283 000 in handels- en vendupapier, hypotheken enz.
viel te wijzen. De vermindering der oeleeningeu was schier
geheel het gevolg van afneming der producten-beleeningen , op welk gebied de Bank gaandeweg op Java door
andere credietinstellingen verdrongen wordt, die meer
faciliteiten kunnen aanbieden dan de statuten der Bank
veroorloven. Gesplitst naar den aard der onderpanden
waren de nieuw gesloten beleeningen verdeeld als volgt:
effecten
invoerartikelen
uitvoerproducten
divercen

f

1877/78.
1878/79.
519/rn. f
361/m.
264/m.
760/m.
11348/m.
3 995/m.
801/m.
151/m.

f 12 932/m. f 5 267/m.
terwijl het gezamenlijk bedrag der disconteeringen in
de beide boekjaren achtereenvolgens de navolgende totalen
aanwees:
1877/78.
1878/79.
promessen en wisselbrieven. . f 31011/m. f 37 498/m.
bankcredieten
' 9198/m.
7 060/m.
vendupapier
4126/m.
5 475/m.
f44335/m.

f 5 0 033/m.

De geheele disconto-omzet bedroeg alzoo in 1878/79
f 5 698/m meer dan in het voorafgegane boekjaar , in welke
toeneming alleen het hoofdkantoor, deelde voor ruim f 4
millioen, hetgeen echter niet het gevolg was van levendiger handelsomzet, maar alleen hiervan dat vrij aanzienlijke bedragen van buiten Indie betaalbare wisselbrieven,
en wel hoofdzakelijk gouvernementswissels, ter disconteering werden aangeboden.
De volgende opgaaf doet zoowel de disconto- als de beleenings-omzet bij elk der kantoren kennen.
Disconteeringen.

Batavia . .
Samarang .
Soerabaija .
Padang . .
Makasser. .
Cheribon. .
Soerakarta 3)
Pasoeroean .

N i e u w gesloten beleeningen.

1877/78. 1878/79.
f 6149/m. fl0192/m. f
14 063/m. 16 777/m.
11 378/m. 10 402/m.
3 700/m. 2 077/m.
5 246/m. 6 451/m.
519/m.
745/m.
2503/m. 2 784/m.
777/m.
605/m.

1877/78. 1878/79.
3 844/m. f 299/m.
167/m.
421/m.
1587/m.
942/m.
3169/m. 2 396/m.
2 823/m. 1197/m.
22/m.
10/m.
2/m.
2/m.
>
1 318/m.

f 44 335/m. f 50 033/m. f 12 932/m. f 5 267/m.
3
Volgens de balans ), afgesloten op 31 Maart j l . , alzoo
bij het einde van het boekjaar, was belegd : in handelspapier f 8 239 988,54, in vendupapier f 1648 469,11, in
beleeningen f 1 234 860,48, in hypotheken f 1 830 000,

') Sedert 1 April jl. is ook een agentschap te Djokjokarta gevestigd.
J
) De wekeljjks in de Javasche Courant gepubliceerd wordende
verkorte balans wordt sedert 1 October 1878 in een anderen vorm
dan vroeger medegedeeld. De ingevoerde wijziging komt hierop
neder, dat het hoofd disconto-rekening gesplitst is in de rubrieken:
handclspapier en vendupapier, (eene splitsing die met het oog op het
groote verschil van den rentestandaard voor beiderlei soort van
papier vooral voor de aandeelhouders van belang is,) e^ het hoofd
Meenings-rekeninu in de rubriukea: goederen en effecten.
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en in staatsschuld f 5 3 4 0 0 0 1 ) , zoodat opgenoemd tijdstip
in lmnkoperatien belegd was een totaal van f 13 487 918,13.
Het rentetarief der Bank onderging in het boekjaar
1878/79 slechts twee wijzigingen. Met ingang van 24 Mei
1878 werd de standaardrente (disconto voor handelspapier van éen tot drie maanden loopende), die sedert 10
Maart 1877 op 5 percent bepaald was geweest, met 1 percent verlaagd, echter alleen voor het hoofdkantoor (verg.
vorig verslag blz. 174, noot 2). Met ingang van 11 October 1878 werd daarentegen de rente voor handelspapier
algemeen met 1 percent verhoogd ; sedert dien tijd werd
dus bij het hoofdkantoor 5 en bij de agentschappen 6 percent berekend. Dezelfde verhooging van 1 percent werd
ook toegepast op de Ijeleeningsrente, en bij alle kantoren
zonder onderscheid werd dus van 1 April tot 10 October
1878 op invoerartikelen en effecten 5 en op uitvoerpro*
d u c t e n , goud en zilver 4 percent berekend, en na dien
tijd respectievelijk 6 en 5 percent. Het rentetarief voor vendupapier bleef gedurende het geheele boekjaar ongewijzigd
en bedroeg derhalve l'/j percent voor acceptatien van de
kantoren te Batavia, Samarang en Soerabaija en 2V, percent voor acceptatien van de vijf andere kantoren. De §$•
middelde rentestand voor drie-maands-papier gedurende
het boekjaar was bij het hoofdbureau 4 " percent, tegen
gemiddeld 5 percent in 1877/78 en G" percent in 1876/77.
Bij de agentschappen was de standaardrente in het jongst
verloopen boekjaar gemiddeld 5" percent.
De metaalvoorraad der Bank wisselde af tusschen
f 30 810,'m als laagste en f 37 807/m als hoogste bedrag;
hare dadelijk opeischbare schulden, die ingevolge het
octrooi steeds voor 40 percent door specie moeten gedekt
zijn, tusschen f 41 795/m en f 45 751 /m. Gemiddeld over
het geheele boekjaar was het bedrag dier schulden aldus
verdeeld :
1878/79.
1877/78.
bankbiljetten in omloop
f 38 707/m.
f 41 239/m.
bankassignatien in omloop. s )

319/m.

386/m.

2 012/m.

1 786/m.

f41038/m.
Het bedrag dat hiervan door
specie moest gedekt zijn (zooals gezegd 40 pet.) beliep dus f 16 415/m.
terwijl de gemiddelde specievoorraad belroeg
32 380/m.
zoodat een beschikbaar specie-saldo overbleef van . . .
15 965/m.

f 43 41 l/m.

rekening-courant saldo's.

f 17 364/m.
34 692/m.
17 328/m.

Aan gouden m u n t , zoo Nederlandsche als vreemde, had
de Bank gedurende 1878/79 gemiddeld in voorraad f 1295/m.
De Nederlandsche gouden tienguldenstukken, in het bezit
der Bank , hield zij onder zich als handelswaar. Daarvan
werden , meest aan mailreizigers , 3058 stuks verkocht,
en daar de voorraad slechts met 748 stuks aangevuld werd ,
beschikte de Bank bij het einde van het boekjaar slechts
over een bedrag van f 466 150 aan die muntsoort. Aanm u n t i n g van goud voor rekening der Bank vond alleen
plaats ter verkrijging eener nieuwe hoeveelheid dukaten.
De winsten der Bank beliepen bruto : in 1877/78 f934 295
en in 1878/79 f 900 4 3 9 ; netto respectievelijk f 364 052 en
f 520 000 , waarbij in aanmerking dient genomen te worden dat in 1877/78 ruim f 2 1 /, ton en in 1878/79 ruim
f 57 000 ter zake van verliezen moest worden afgeschreven.
Aan de deelhebbers k w a m , ingevolge de statuten, in de
eerste plaats een dividend van 6 percent te goed. Over
1877/78 bleef toen van de netto-winst nog over f 4 0 5 2 ,
') In deze beide laatste soorten, te zamen f 2 364 600, wasbegrepen f 1 995 220 van het stamkapitaal der Bank (dat f 6 millioen
bcdraazt) en f 369 380 van het reservefonds (dat op 31 Maart jl.
f 418 033,08 bedroeg en sedert door toevoeging van f 27 200 uit de
winst over het jongste boekjaar geklommen is tot f 445 233,08).
J
) Weder viel eene belangrijke afneming in de vraag naar bankassignatien (ter overmaking van gelden) te bespeuren. In 't geheel
werd aan bankassignatien slechts afgegeven f 33 849'm, tegen
f 47 846/m in 1877/78 en f 54 068/m in 1876/77.
») In 't vorig verslag (blz. 175) zijn, door eene vergissing, beide
opgaven (ook over 1876/77) met elkander verwisseld.
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d a t , als uiet vatbaar voor verdeeling, ten bate van het
nieuwe boekjaar werd overgebragt; doch over 1878/79
bleef, boven do 6 percent, nog te verdeelen f 160 000 , waarvan f 40 000 werd bestemd tot stijving van het reservefonds en ter verdeeling onder commissarissen, agenten en
het verder personeel der B a n k , en f 120 000 als superdividend (2 percent) aan de aandeelhouders.

V Burgerlijke en militaire landsdlenarcn.
Reeds in andere hoofdstukken van dit verslag zijn oenige
regelingen, de persoonlijke belangen of de verpligtingen
van landsdienaren betreffende, besproken, zoodat hier
slechts datgene behoeft te worden opgenomen wat elders
minder op zijne plaats geweest zou zijn.
Benoembaarheid. De wijzigingen , welke de verordeningen nopens de benoembaarheid van ambtenaren voor den
Indischen dienst in Mei 1878 hebben ondergaan (verg.
vorig verslag blz. 175), hebben ook eene herziening van
het bestaande reglement op het zoogenaamd groot ambtenaars-examen noodig gemaakt. Ken nieuw reglement is
vastgesteld bij ministerieele beschikking dd. 17 Maart 1879
(Staatscourant van 22 Maart en Javasche Courant van 9
Mei 1879).
In 1878 werd bedoeld examen met gunstigen uitslag
afgelegd: in Indie door 4 en hier te lande door 32 personen , onder welke laatsten — zoo als in 't vorig verslag
reeds is medegedeeld 4) — 5 meesters in de regten en 27
niet-regtsgeleerden, waarvan er 8 reeds in den Indischen
dienst waren werkzaam geweest in betrekkingen voor
wier vervulling bet diploma van het groot ambtenaars-examen
niet gevorderd wordt. ' Nopens het in Indie afgenomen
examen — waaromtrent een verslag te vinden is in de
Javasche Courant van 22 October i878 — valt hier nog
te vermelden, dat zich .daarvoor aangemeld hadden 13
candidaten , van welke er zich 5 gedurende het examen
terugtrokken ') , en dat er onder de 4 , welke het diploma
erlangden. 1 was die reeds eene gouvernementsbetrekking vervulde.
Ten aanzien van het in 1879 hier te lande gehouden
examen kan het navolgende worden aangeteekend.
Van de 79 candidaten, die zich daarvoor aangemeld
hadden ' ) , trokken er zich vóór of tijdens het onderzoek
9 terug r ) , en van de geëxamineerden voldeden er 52 aan
de eischen en werden 18 afgewezen. Tot de geslaagden
behoorden 9 Indische ambtenaren en 11 meesters in de
regten ; tot de afgewezenen 2 Indische ambtenaren en 6
meesters in de regten. Van de opengestelde 15 plaatsen
voor de regterlijke magt zijn er dus slechts 11 vervuld
kunnen worden ; van de 36 voor den algemeenen burgerlijken dienst slechts 32. Voor verdere bijzonderheden nopens
het examen zie men het verslag der Staatscommissie,
opgenomen in de Staatscourant van 30 Julij jl. Slechts
wordt daaraan nog de mededeeling ontleend dat van de
52 candidaten , aan wie het diploma kon worden uitgereikt, er 49 een voldoend examen aflegden in het Maleisch ,
19 in het Javaansch, 12 in het Soendaasch, 1 in het
Madureesch en 3 in het Makassaarsch. (Bovendien werd
<) Zie ook het verslag der examen-commissie in de Staatscourant
van 18 Februarij 1879.
6
) 2 candidaten meldden zich aan die den graad hadden van
meester in de regten , 2 die in de termen vielen van Indisch Staatsblad 1871, n'. 117, art. 3 , omdat zij vóór 4 September 1871 reeds
eene burgerlijke landsbetrekking in Indie hadden vervuld op eene
bezoldiging van minstens f 150 'smaands, en 9 die den vijfjarigen
cursus eener hoogere burgerschool in Indie of in Nederland met goed
gevolg hadden doorloopen. Van de 5 candidaten, die zich gedurende het examen terugtrokken, behoorden respectievelijk 2, 1 en
2 tot de drie genoemde categorien.
«) Hiervan 17 meesters in de regten, 1 candidaat in de medicijnen, 3 welke indertijd het gedeelte A van het groot ambtenaarsexamen met gunstig gevolg hadden afgelegd (2 hier te lande en 1
in Indie), 47 die aan het eindexamen eener hoogere burgerschool
met vijfjarigen cursus hadden voldaan (45 hier te lande on 2 in
Indie), en 11 die tot het examen konden worden toegelaten krachtens
eene vóór 4 September 1871 verkregen aanstelling in den Indischen
burgerlijken dienst op eene bezoldiging van f 150 's maands of daarboven. Behalve deze 11 Indische ambtenaren behoorden er nog 2
andere candidaten tot den Indischen dienst, beiden reeds in de voorgaande rubrieken begrepen.
*) Hieronder 2 Indische ambtenaren.
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een onvoldoend examen in het Javaansch door 8 en in het inlandsch onderwijzend p .soneid op Java en Madura (zie
Soendaasch door 3 candidaten afgelegd.) Slechts 12 der blz. 83 en 109 hiervóór), zijn opgenomen in n°. 3310 eu
geslaagde candidaten hadden zich voor drie talen aange- 3347 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad.
meld , 19 voor twee en 21 voor ééne taal. In 1878, toen
O. Nijverheid
32 candidaten het diploma behaalden , was laatstbedoelde
verhouding 7 , 15 en 10. Aan de eischen voor het Maleisch
I. LANDBOUW, HOSCUWE/.EN EN VEETEELT.
voldeden toen alle 32, voor het Javaansch 10, voor het
Soendaasch mede 10, voor het Madureesch 1 en voor het
§ 1. Java en Madura.
Makassaarsch 2 candidaten (terwijl een onvoldoend examen
a. L a n d b o u w .
in het Javaansch werd afgelegd door 5 en in het Soendaasch door 1).
1°. Inlandsclic landbouw.
Aan de examens die in het afgeloopen jaar in de verschillende gewesten op onderscheidene tijdstippen gehouden
Volgens de opgaven , uit de onderscheidene gewesten ontwerden voor eene plaatsing in ondergeschikte (niet tech- vangen en in de bijlagen PP en QQ hierachter verzameld ,
nische) ambten , bedoeld bij art. 6 van Indisch Staatsblad bedroeg de uitgestrektheid der voor geregelde cultuur ont1864 n". 194, werd deelgenomen door 501 candidaten, gonnen bouwvelden op Java en Madura — de Vorstenwaarvan 270 of circa 54 percent slaagden. Deze verhou- landen en de particuliere landerijen niet mede gerekend
ding is niet zoo gunstig als in 1877, toen van de 413 — in 1878 2 890 224 bouws , waarvan echter 112 564 bouws
candidaten 266 (of ruim 64 percent) slaagden.
onbeplant bleven, maar daarentegen 1 041 906 voor twee
«ogsten gebezigd (tweemaal bebouwd) werden. De toest.ind
Reis- en verblijfkosten. Vermits do bestaande bepalingen was dus in elk opzigt gunstiger clan in 1877, toen van
op de reis- en verblijfkosten en op het vervoer langs spoor- de 2 770 954 voor geregelde cultuur ontgonnen bouws
wegen van 's lands dienaren daarin niet op voldoende 174 285 onbeplant en slechts 899 314 voor twee oogsten
wijze voorzagen, werd in December 1878 (Indisch Staats- bewerkt werden.
blad n°. 317) een bijzonder reglement vastgesteld omtrent
Bij eene vergelijking van de opgegeven uitgestrektheid
de dienstreizen langs staatsspoorwegen voor het tot de
der
v >or geregelde cultuur bestemde gronden in de beide
exploitatie daarvan beboorend personeel.
jaren moet in het oog gehouden worden dat onder de
De niet-Europesche beambten bij bedoelden dienst wer- gronden van deze categorie in 1878, zoo als reeds op
den, wat de regelen nopens hun vervoer betreft, gelijk- blz. 86 is opgemerkt, vele (onlangs afgebakende) tegalgesteld met het inlandsch onderwijzend personeel (Indisch velden zijn gerangschikt, die vroeger tot de niet in geStaatsblad 1879 n°. 119).
regelde cultuur genomen gronden gerekend werden. Van
Delegalien. De bepalingen op het stuk van militaire de- daar dan ook dat thans , als in bebouwing geweest, slechts
legatien (laatstelijk bedoeld in het verslag van 1877 blz. worden opgegeven 120 782 bouws niet voor geregelde cul186) zijn bij een Indisch besluit van 31 December 1878 nader tuur bestemde bouwgronden, terwijl de opgaven over 1877
in dien zin gewijzigd , dat hoogstens de helft van het daarvoor eene uitgestrektheid van 132 349 bouws vernieldinkomen mag worden gedelegeerd. In dit opzigt bestaat den. De werkelijk bebouwde uitgestrektheid bedroeg (waner nu overeenstemming met de kort te voren (Indisch neer men de voor een tweeden aanplant gebezigde gronden
Staatsblad 1878 n°. 92) vastgestelde nieuwe regelen om- afzonderlijk rekent) in 1878 3 940 348 bouws, waarvan 64.04
trent het delegeeren door burgerlijke landsdienaren.
ercent met padi en 35.96 met andere eenjarige gewassen
eplant werden. (In 1877 3 628 332 bouws , waarvan 65.84
Dienstkleeding enz. Voor de adjunct-bouwkundigen en
opzieners bij den dienst der kustverlichting werd een cos- met padi en 34.16 met andere eenjarige gewassen beplant.)
In het volgende staatje vindt men de bovenvermelde
tuum vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 152.
De bepalingen, te dien aanzien uitgevaardigd voor opgaven gesplitst voor de verschillende soorten van bouwvolkshoofden en districtshoofden in Benkoelen en voor het gronden.
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187 7.

Suikerriet (vrijwillig
geteeld)
1' aanpl.
2* id.

17 732
624

1878.

18489
757
19 246

18 356
Suikerriet (op hoog gezag geteeld) 1' aanpl.
2" id.
1' aanpl.
2" id.

Tabak

Indigo. . . 1'aanpl.
2* id.

a)
42 865
15 355
39 846

42 867
26 475
50 789

55 201

1955
10 988

77264
2 887
12 694
15 581

12 943
Kapa!.

. . 1* aanpl
2'

id.

4 030
22 565

2711
24 894
27 605

26 595
Djagong . . 1* aanpl
2* id.
Katjang . . l e aanpl
2« id.
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e
gewassen l aanpl.
2' aanpl.
Totalen

.

. 1« aanpl
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143 502
208 617
260 299
281 746
•403 801
-490 363
42449
98463
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55 841
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373611
459749
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371 369
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Aantal bouws door de bevolking voor eigen
cultuur heteeld.
JAKEN.

In
Beplant
't geheel.
Beplant
roet eenig Beplant
(Totaal der
met padi
ander
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twee vo!genals
gewas als tweede
de kolom- eerste gewas. als eerste gewas.
men.)
gewas.

1871

2 481 702

2 182 146

1875

2 399 770

2 092 152

1876

2 581 807

2 247 490

299 556 122 302 730 949
307 618 91531 823 125
334 317 98 210 870 725

1877

2 615 906

2291 135

324 771

1878

2840 856

2417 480

97 899 871 662
423 376 106 253 950 372

Omtrent de verschillende cultures der inlandsche bevolking in het bijzonder, is nog het volgende aan te teekenen.
Rijstcultuur.

42 867

42 865

eenig ander eenjarig gewas beplante velden niet af-/.onderlijk in rekening gebragt bij de vermelding der totaalcijfers , en worden voorts de op hoog gezag met suikerriet
beplante gronden geheel buiten aanmerking gelaten.

Iflljf

Eene statistiek van de productie van padi in de jongst
verloopen ja: en, gelijk in vroegere verslagen aangetroffen
werd , komt in dit verslag niet voor. De Indische Kegoring heeft namelijk hij een hesluit van 21 Novemher 1878
de staking der indiening van jaarlijksche opgaven nopens
de productie bevolen, omdat zij van oordeel wasdatdaaraan wegens hare onvoldoende naauwkeurigheid «een genoegzame waarde kon worden toegekend. Dezerzijds is de
Indische Regering echter uitgenoodigd om dit punt in
nadere overweging te nemen.
In 1878 mislukten minder aanplantingen dan in 1877,
namelijk 133 855 houws of 5.b0 percent van de met padi
beplante en 69 590 houws of 4.91 percent van de met
andere eenjarige gewassen beplante velden, tegen 138 427
houws of 5.79 percent van de eerstbedoelde en 78 876 of
6.37 percent van de laatstbedoelde gronden in 1877.
Met welke gewassen de niet voor de padicultuur gebe«igde velden l>eteeld werden, blijkt — evenwel alleen wat
de yeslaaydc aanplantingen betreft — uit de volgende opgaaf.

1 347 025

a) De contractneele aanplant beliep in elk der beide jaren 38 G68
bouws, waarvan echter slechts 38 605 door tussehenkomst van net
Gouvernement werden teplant, daar 63 bouws zonder aanplant
werden verstrekt. Onder den contractueelen aanplant zyn niet begrepen de wegen en slooten door en om de suikerriettuinen. De
oppervlakte, die daardoor wordt in beslag genomen, is nogtans in
de hier voorkomende cyfers inedegerekend, omdat z[j oorspronkelijk
een deel uitmaakte van de bouwvelden der bevolking.
Ten slotte volgt bier nog bet gebruikelijke algemeen
overzigt betreffende den omvang van den landbouw der
bevolking in de laatste vijfjaren (waarbij echter, om de
booger aangeduide reden , thans geen productiecijfers meer
kunnen vermeld worden). In dit overzigt worden , in afwijking van hetgeen bij de hierboven medegedeelde opgaven geschiedde, de voor de tweede maal met padi of met

Al was bet jaar 1878 voor den landbouwer niet zoo
ongunstig als het daaraan voorafgegane jaar, toch heeft
de padi-oogst veel te wenschen overgelaten ten gevolge
van de hardnekkige droogte in het laatste gedeelte van
1877. Menige sawah kon in het geheel niet met padi beplant worden, omdat de regens te laat invielen en te kort
duurden. Meer algemeen had men zich slechts hierover
te beklagen, dat men de velden niet tijdig genoeg voor
den aanplant gereed kon maken, zoodat de zaadpadi op
de kweekbeddingen ouder werd dan voor eene krachtige
ontwikkeling na de overplanting wenschelijk was. Voorts
kwam , ten gevolge van den vertraagden aanplant, het
gewas eerst tot rijpheid in den tijd waarin het schadelijk
gedierte het talrijkst is. In verscheidene gewesten, waar
de oogst slecht uitviel, was dit dan ook voor een goed
deel toe te schrijven aan de verwoestingen door walangsangits, veldmuizen en ander ongedierte aangerigt. Hier
en daar ging het te veld staand gewas ten gevolge van
overstroomingen te gronde. In het regentschap Malang
(Pasoeroean) had men te kampen met voortdurende asehregens van den Smeroe. In de afdeeling Ambarawa (Samarang) en op het land Bloeboer (afdeeling Buitenzorg) vonden menigvuldige anrdstortingen plaats, waardoor bouwgronden te niet gingen. Overigens mislukten op menige
plaats de aanplantingen omdat de bevolking eene grootere
uitgestrektheid gronds in bebouwing had genomen dan
zij behoorlijk bewerken kon.
Schaarsc'hheid van voedingsmiddelen heeft in meerdere
of mindere mate geheerscht in de afdeelingen Lebak (Bantam), Buitenzorg (Batavia), Soekapoera(Preanger regentschappen) , Tjilatjap (Banjoemas), Toeban en Bodjonegoro
(Rembang) en eindelijk in eenige districten van het regentschap Blitar (Kediri). Waar dit noodig bleek, zoo als
in Bantam, de Preanger regentschappen en Rembang,
stelde de Regering voor.de bevolking de gelegenheid open
om door arlieid aan wegen , bruggen , dammen en waterleidingen of in 'slands bosschen geld te verdienen voor
den aankoop van levensbehoeften. Voorschotten tot aankoop van zaadpadi zijn alleen verstrekt behoeven te worden aan eenige dessa's in de afdeeling Patjitan (Madioen).
De prijzen der rijst waren over 't algemeen hoog; een
gevolg ook van de omstandigheid dat de voorraad reeds
in 1877 aanmerkelijk was verminderd. Sommige gewesten
konden intusschen eene aanzienlijke hoeveelheid uitvoeren , maar toch werd nog veel rijst uit Siam, Saigon en
Singapore voor de consumtie op Java, vooral te Batavia,
aangekocht.
Overeenkomstig de aanbevelingen der Regering bleven
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da ambtenaren bij voortduring hun Invloed aanwenden in
hei belaas der verbetering van den rijstbouw. In verachillende «weeten werden weder proeven genomen om de
bevolking te doen lieii hoe door het volgen eener andere
nlaiitwijze voordeeliger
uitkomsten kouden verkregen \vorden. E w LM1 daar •telden deasahoofden of leden van het
deiaabeatuur hunne apanagevelden gaarne voor zoodanige
proefnemingen beaohikbaar. In de afdeeling Ngrowo(Ke liri)
toonde de bevolking veel belangstelling voor de proeven

met zaadverwisseling, en onderscheidene dessahoofaen verklaarden lioh genegen om voor de beplanting hunner
eigen vellen rijstsoorten uit Biam of Cochin-China te be»
eigen. Ook werd aldaar nagegaan welke uitkomaten konden
worden verkregen door bemeating en door het neerslaan
der jonge iteugebi in liet belang eener ruimere lotenvorming. In de afdeeling Karang-anjer (Ragelen) beeft men
hier en daar mei goed gevolg de methode toegepast om

de velden na elke beploeging gedurende eenigentijddroog
te laten liggen , ten einde U aan den invloed der ion
bloot te stellen ; het gewas scheen ten gevolge daarvan
krachtiger op te groeien en minder vatbaar te worden
voor ziekte.
Even als in vorige jaren werden ook in 1878 weder van
regeringswege eenige nota's en rapporten , op den landhouw betrekking hebbende, publiek gemaakt en onder de
daarvoor iu aanmerking komende ambtenaren verspreid.
De meeste dier opstellen, afkomstig van den B lviseurhonorair voor inlandsche zaken K. F . H O M . K , werden in
het Javaanseh , Soendaasch, Maleisch en Madureesch vertaald
en bestemd voor het in vorige verslagen vernielde inlandsche tijdschrift > De vriend van den Javaanschen landman."
Andere

voedingsgewassen.

Volgens de opgaven in bijlage QQ werden in het afgeloopen jaar (de mislukte velden daargelaten) 490 363 bouws
met djagong, 202 587 bouws met verschillende soorten
van katjang, 471 512 bouws met onderscheidene andere voedingsgewasseu (ketella, boled , cassave , bengkoewang enz.)
beplant, In 't geheel oogstte de bevolking dus van 1 164 402
bouws andere voedingsgewassen dan padi. (In 1877 van
1 004 462 bouws.) Over 't algemeen slaagde de oogst dezer
gewasssen vrij goed. Sommige daarvan werden meer dan
vroeger als eerste gewas op sawahs (in plaats van padi)
geplant. In Pekalongan bij voorbeeld geschiedde dit met
de bengkoewang , die er niet alleen voor plaatselijk gebruik werd geteeld, maar ook voor den uitvoer naar
andere gewesten. In de afdeeling Galoe (Cheribon), waar
in vroegere jaren nooit iets anders dan padi was verbouwd,
gaf de mislukking van het rijstgewas aanleiding dat men
zich op de teelt van andere producten toelegde, zoowel
op sawahs als op tegalvelden. De uitkomsten waren zeer
bevredigend.
Proefnemingen met den aanplant van uitheemsche voedingsgewassen werden ook in het afgeloopen jaar wel genomen , maar schijnen over 't algemeen niet veel te hebben
opgeleverd. Alleen omtrent de katjang waspada (zie vorig
verslag blz. 179) blijven de berigten steeds gunstig luiden , en voorts wordt melding gemaakt van uitgestrekte
aanplantingen van uitheemsche cassave in Bagelen.
Behalve voor den aanplant van tweede gewassen, worden in de Preanger regentschappen, zoo als bekend i s ,
' de sawahs na den padi-oogst ook wel gebezigd voor de
teelt van visch. Ook in de hooger genoemde afdeeling
Galoe neemt de vischteelt op sawahs toe. Elders werden
Dog weinig gunstige uitkomsten verkregen van deze vischk w e e k i n g , die trouwens alleen slagen kan waar in den
oostmoesson voldoende over levend water kan worden beschikt.
Klappercultuur.
N o g meer dan gewoonlijk werd in het afgeloopen jaar
de aanplant van klappers aangemoedigd, met het oog op
het aanzienlijk getal boomen dat in 1877 ten gevolge der
droogte gestorven was. Over de zorg der bevolking voor
de klapper-aanplantingen valt niet te roemen, en deze
hebbeD dan ook veel van schadelijk gedierte te lijden.
Hoewel zandgronden in de nabijheid van water zich het
best voor deze cultuur eigenen, kan zij toch ook elders
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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met voordeel worden t «gepast. Hooger dan 2500 voet boven
de zee draagt da klapperboon] echter geen vrucht.
Nopens den han lel in klappernoten en olie zijn geen
andere me Ie leelingeu

te doei) dan in het vorig verslag

werden verstrekt. In Midden* en Oost-Java wordt deklap*
perboorrt ook benuttigd tot bei wini van de zoogenaamde
Javaansohe suiker, die in Weat-Java van de arènpalm
wordt verkregen.
T a b a k a o u l t u u r.
Blijkens de opgaven in bijlage QQ werden in bet afga»
loópen jaar met tabak beplant (de mislukte velden met
medegerekend) 39927 bouwi sawah- en 37 337 bouwa
tegel-gronden, of in bel geheel 77264bouwa, d. i. 22003
bouws meer dan in 1*77 en slechts 3117 bouwa minder
dan in 187Ü. Even ala in vorige jaren werd dit 'uandelsgewas bet meeit geteeld in Rernbiuig en Bezoek! (17 876
en 10645 bouws). Daarop volgden Kadoe, Samarang,
Kediri, Banjoemaa en Probolinggo, met 7060, 6078,
5 4 3 3 , 5116 en 4228 bouws.
Voor zoover de tabak geteeld werd voor Europesche
ondernemers, vindt men opgaven nopens de productie vermeld sub 3". 'lezer afdeeling. Aldaar blijkt ook in hoeverre
de weersgesteldheid en andere omataudighe len in de verschillende streken van Java gunstig of ongunstig waren
voor de cultuur. De tabak voor de inlandsche marlet wordt
steeds grootendeels door Chinezen opgekocht, gekorven
en in den handel gehragt. In Remljang en Kediri en in

de bergstreken van Kadoe, Bagelen, Pekalongan enBanjoomas geeft de opkoop van tabak
markt veel vertier.

voor de inlandsche

Katoencultuur.
In het vorig verslag zijn reeds de redenen vermeld
waarom deze cultuur stationair blijft. Volgens bijlage QQ
werden in 1878 met kapas beplant 20 034 bouws sawahen 7571 bouws tegalvelden , of te zamen 27 605 b o u w s ,
d. i. 1010 bouws meer dan in 1877 (de mislukte aanplantingen in beide jaren buiten rekening gelaten). Ruim een
derde gedeelte der aanplantingen bevond zich in Samar a n g , waar 9882 bouws voor de kapascultuur gebezigd
werden. Overigens werd van deze cultuur het meest werk
gemaakt in Japara, Madioen, Hautain. Bembang en Cheribon.
In de meeste gewesten werden slechts inheemsche kapassoorten g e p l a n t ; de soorten , die in bergstreken gebezigd
worden, leveren minder groote struiken en vruchten op
dan die welke in lage landen worden geplant.
Voor den oogst van kapas was het jaar 1878 vrij gunstig. De productie was het voordeeligat in Kediri (6 pikols
per houw) en in Samarang (5 a 7 pikols).
Uitvoer van kapas had bijna nergens plaats; meestal
werd het product, voor zoover het niet voor eigen gebruik
diende , (wat de regel was ,) in de dessa's en op de passars
van de hand gezet en aangewend tot het maken van
kleedjes, lampenpitjes of garen.
Indigocultuur.
Ook deze cultuur wordt door de inlandsche bevolking
weinig uitgebreid. In 't geheel werden in 1878 15 581
bouws (12 543 bouws sawah- en 3038 bouws tegalvelden)
met indigo beplant, dat is 2638 bouws meer dan in 1877.
De gewesten waar de cultuur den grootsten omvang h a d ,
waren J a p a r a , Soerahaija en B e m b a n g (2802, 2715 en 1531
bouws). De meeste vooruitgang viel echter op te merken
in Cheribon, waar het toenemend aantal blaauwverwerijen
in de Chinesche wijk te Plered tot eene grootere vraag
naar indigo leidde, en in J a p a r a , waar het verbruik van
dit product in de afdeeling Koedoes toenam en de weêrsgesteldheid voor de indigocultuur zeer gunstig was
Als tweede gewas wordt de indigo niet alleen na de
p a d i , maar ook na suikerriet geteeld. Op sawahs is het
product meest overvloediger, maar minder iijn , dan op
tegalgronden. De oogst viel in 1878 over het algemeen
vrij gunstig uit. W a a r men indigo als eerste gewas
p l a n t t e , kon men dit meer dan eens snijden , op sommige
plaatsen zelfs tot vier malen toe. In Cheribon werden gemiddeld 50 pikols, in Bagelen van 25 tot 80 pikols bhv
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doren per bouw geoogst. De waarde van een pikol hinderen kan op f 1 worden gesteld. Meestal wordt echter het
iiroduct door de p l a s t e n zelf bereid : men laat bet sap
èrmenteeren met neerslag door kalk en hrengt de indigo
als eene breiaehtige zelfstandigheid in aarden potten ter
markt. In Cheribon verkreeg men 1 pikol brei (ter waarde
van f 8 a f 10) van 6 pikols bladeren , dus omstreeks 8
pikols natte indigo per b o u w ; in J a p a n 12 pikols (ter
waarde van f 9 per pikol); in Ssiiimnmg 20 tot 32 pikols
(ter waarde van f b a f 8 per pikol). Nopens andere gewesten zijn dergelijke opgaven niet ontvangen. De zuivere
winst per bouw bedroeg in Paaoeroean f 166, in Probolinggo f 1 2 5 , in de overige gewesten van f 30 tot f 100.
Suikercultuur.
Van de gronden der inlandsehe bevolking — de bij de
gouverneme its-suikercultuur ingedeelde buiten rekening
gelaten — werden in 1878 13 408 bouws bewaterbare
sawalis en 5838 bouws niet bewaterbare sawahs en tegalvelden , dus iu 't geheel 19 240 bouws voor de teelt van
suikerriet gebezigd, tegen 18 350 bouws in 1877. Slechts
een derde gedeelte der aanplantingen (046lJ bouws) strekte
ter voorziening1 in de eigen behoeften der bevolking ; ove*
rigens geschiedde de aanplant ten behoeve van suiker*
fabriekanten. Er werden namelijk 8829 bouws beplant voor
eigenaren van vrije ondernemingen en 3948 voor ondernemers in contract met het Gouvernement.
De aanplantingen waren wederom liet belangrijkst in
Soerabaija, Cheribon en Japara , hoewel hare uitgestreKtheid geringer was dan in 1877. Tegen 3897, 2001 en
2497 bouws in dat jaar werden namelijk in 1878 slechts
3439, 2555 en 1992 bouws in de drie genoemde gewesten
voor de vrije suikercultuur gebezigd. (Jok in Rembang
nam de uitgestrektheid der aanplantingen af (van 1023
tot 1427 bouws). Daarentegen werd de cultuur eenigszins
uitgebreid in T a g a l , Probolinggo , Pasoeroean , Bantam ,
Bezoeki en vooral in Pekalongan en Kediri, waar in 1877
slechts 502 en 822 b o u w s , iu het afgeloopen jaar 1409
en 1422 bouws met suikerriet werden beplant.
Voor zoover het ten behoeve dtr inlandacbe markt geteelde suikerriet niet stuksgewijs op de passars wordt verk o c h t , (wat de regel is,) wordt bet in buffelmolens vermalen en als bruine suiker verhandeld , even als de suiker
die van het sap der klapper* en arénboomen wordt vervaardigd. Men vindt zoodanige buffelmolens in Bantam
(waar ten behoeve daarvan het riet voor f 80 a f 100 per
bouw wordt, opgekocht) , in de Preanger regentschappen ,
in Japara en in Kediri.

2°. Bmiiaiiali irtim
K o f f ij c u l t u u r .
Op blz. 92 is reeds aangeteekend d a t , even als in 1877
voor de Preanger regentschappen geschied w a s , in 1878
en 1879 ook voor Pasoeroean, Pekalongan, Soerabaija en
Probolinggo verordeningen zijn gemaakt ter aanwijzing
van de streken waar de voor beplanting met koffij geschikte woeste gronden ter uitbreiding van de gouverne*
ments-cultuur beschikbaar moeten blijven en mitsdien niet
in erfpacht mogen worden afgestaan, bij de Regering zijn
voorstellen in behandeling om dit onderwerp ook te regelen
voor onderscheidene andere gewesten. In de Preanger regentachappen werden in de gereserveerde streken eenige
(voor de koffijcultuur niet geschikte) perceelen in erfpacht
afgestaan ter beplanting met kina.
W a t de bestaande gouvernements-aanplantmgen betreft ,
is werkelijk , zoo als in het vorig verslag (blz. 181) te verwachten werd gegeven , ingevolge; opzettelijke onderzoe*
kingen meer en meer gebleken dat de leggers in onder*
scheidene gewesten een veel grooter aantal vruchtdragende
koffijboomen vermeldden dan werkelijk aanwezig w a r e n ,
omdat de inlandsche hoofden verzuimd hadden de afacbrij*
ving voor te stellen van aanplantingen die geen vruchten
meer afwierpen. In 't bijzonder geldt dit voor Cheribon ,
T a g a l , Pekalongan, Soerabaija, Probolinggo, Kediri en
Madioen. In de residentie Sainarang werden gelijke bevin*
d i n g e n , als blijkens bet vorig verslag in de afdeeling
Ambarawa waren opgedaan, ook in de overige afdeelingen
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verkregen. De juistheid der vetrigte opnemingen werd
echter door den tegonwoonligen resident eenigszins in twijfel
getrokken , en daar bij tegen de daarop gebaseerde rege*
ling der bijplantingen bezwaren iubragt, werd aan den hoofd*
iuspecteur der koffijcultuur opgedragen plaatselijk na te
gaan of eene nieuwe regeling noodig was.
In verband met den uitslag der ingestelde onderzoe*
kingen werd natuurlijk de afschrijving van een groot
aantal koffijboomen in de leggers noodig. De statistiek
der koffljplantaoenen over 1878, als bijlage KR achter
dit verslag opgenomen , wijst voor geheel Java een aantal
van 14 180 389 af te schrijven oude koffijboomen a a n ,
terwijl in 1877 het aantal 13 509 750 bedroeg.
Bovendien moesten niet minder dan 340 17? jonge koffij*
boomen (tegen 134 025 in 1877) afgeschreven worden,
welk aanzienlijk cijfer voor een goed deel te wijten is aan
den schadelijken invloed dien de felle droogte'in het jaar
1877 op de jonge plantsoenen had uitgeoefend. In Pasoe*
roean en Bantam waren bet meest inboetingen in oude
tuinen , die als jonge hoornen afgeschreven moesten wor*
den. Aangezien zoodanige inboetingen zelden goed slagen ,
is voorgeschreven om ze in 't vervolg na te laten. Dat in
de Preanger regentschappen 50 561 jonge boomen moesten
worden afgeschreven , is te wijten aan eene slechte keuze
van gronden; aan de ambtenaren zijn ter zake de noodige
opmerkingen gemaakt.
Het aantal der in geregelde plantsoenen bij te planten
boomen werd . blijkens de aangehaalde bijlage , in 1878
op 18704 605 bepaald, dat is omstreeks een half millioen
boomen minder dan in 1877. Het verschil is gedeeltelijk hieraan toe te schrijven, dat in de residentien
Soerabaija, ISanjoemas en Cheribon vele dessa's van de
verpligte koffijcultuur ontheven werden. nadat bij een
onderzoek , door den hoofdinspecteur ingesteld , gebleken
was dat in haren omtrek geene voor die cultuur geschikte
gronden te vinden waren. Voor een ander deel is dat verschil een gevolg van de vele vrijstellingen van verpligte bijplantingen die verleend werden: hetzij omdat in het voorgaand jaar meer was bijgeplant dan het voorgeschreven
aantal boomen, hetzij omdat de voor de aanplantingen gestélde grens reeds bereikt was, hetzij omdat de vrijwillige
aanplantingen der bevolking eene genoegzame uitgebreid*
heid hadden verkregen.
In werkelijkheid worden iu de laatste jaren — dank zij
de algemeene toepassing der zoogenaamde Preanger regelingen, waardoor de koffijcultuur meer in den naasten
omtrek der dessa's geconcentreerd wordt — geregeld veel
meer boomen door de bevolking bijgeplant dan het bestuur
voorschrijft. In het vorig verslag werd reeds medegedeeld
(blz. 182) dat in den westinoeeson van 187(5/77 2 1 9 1 8 431
m stede van de verlangde 19 234 383 boomen waren bijge*
plant. In het daarop volgende plantseizoen werden, blij*
kens de processen-verbaal van opneming, 23 002 095 boomen in den grond g e b r a g t , hoewel slechts eene bijplan*
t i n g van 19 28(5 528 boomen was bevolen.
Omtrent de indiening der jaarlijksche voorstellen nopens
de afschrijving en bijplanting van koffijboomen zijn bijeen
Indisch besluit van 20 December 1878 (Bijblad op het
Indisch Staatsblad n°. 3325) nieuwe voorschriften gegeven,
vooral met het drieledig doel om :
1°. aan de Regering een beter overzigt te verschaffen
van den omvang en de productiviteit der koffijaanplantingen van iedere dessa, en haar de gelegenheid te geven
om met kennis van zaken te oordeelen over de taak die
aan elke dessa in billijkheid kan worden opgelegd ;
2U. aan de ambtenaren duidelijk te maken dat het
geenszins de bedoeling der Regering is om door alle cul*
tuurpligtigen een gelijk aantal boomen te doen onderhou*
den, maar dat het verschil van omstandigheden behoort in
aanmerking genomen te worden, waarin de onderscheidene
dessa's verkeeren, en die oorzaak zijn dat de arbeid, aan
het onderhouden van een 300tal boomen op de eene plaats
verbonden, gelijk staat met den arbeid waarmede een dubbel
of drievoudig aantal boomen op eene andere plaats kan
worden onderhouden;
3°. eene juiste uitvoering te verzekeren van de bestaande bepalingen nopens het reserveeren van nog niet
door de bevolking ontgonnen gronden in den omtrek der
dessa's ten behoeve der koffijcultuur in volgende jaren.
Het in Mei 1874 vastgestelde model van de in te dienen
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» voorstelstnten " betreffende de afschrijvingen en bijjilau—
tingen (Bijblad oj) het Iiiffiseh Staatsblad n". 8917 en 2943)
is bij het genoemde besluit door een nieuw model, iu
overeenstemming met de nieuwe voorschriften, vervangen
en die voorschriften zijn nader uitgewerkt in eene circulaire
van den directeur van binnenlandsch bestuur aan de residenten dd. 13 Februari] j l . (Bijblad n*. 3378).
De hooger bedoelde Preanger regelingen worden gezegd
zeer in den smaak der bevolking te vallen. Verscheidene
hoofden zijn er echter n o g weinig mede ingenomen, dewijl
zij opzien tegen de moeite om de op vele plaatsen verspreide aanplantingen te bezoeken, en niet bedenken dat
hunne bemoeijingen gaandeweg zullen kunnen verminderen naarmate de bevolking meer hart voor de cultuur
krijgt. Van den anderen kant meenden verschillende
hoofden de nieuwe regelingen zoo te moeten opvatten,
dat de aanplantingen zonder uitzondering in de onmiddellijke nabijheid der dessa's moesten plaats vinden en dat
de keuze der gronden geheel aan de bevolking moest worden overgelaten. Door die misvatting zijn wel eens ongeschikte gronden voor de koffijcultuur gebezigd , terwijl
op een kleinen afstand goede gronden beschikbaar waren.
Vooreene oordeelkundige toepassing der Preanger regelingen zijn mitsdien gestadig toezigt, leiding en leering van
de Europesclie ambtenaren onmisbaar. Dat het daaraan
op vele plaatsen niet ontbrak, kan hieruit blijken dat de
Indische Regering aanleiding vond (Augustus 1878 en Mei
1879) om aan eenige residenten, adsistent-residenten en
controleurs hare bijzondere tevredenheid te betuigen over
de wiize waarop zij de belangen van de gouvernementskoffijeultuur in de door hen beheerde gewesten en afdeelingen hadden behartigd. De plaatselijke ambtMMUMI werden in hunne pogingen gesteund door den hoofdinspecteur
en de hem toegevoegde controleurs, die op hunne rondreizen voortdurend de noodige aanwijzingen gaven.
Ook onder de inlandsche hoofden waren er echter die
zich op de behartiging der koffijcultuur met oordeel en
ijver toelegden. In de Preanger regentschappen, waar dit
ook reeds vroeger gebeurd was (zie vorig verslag blz. 182),
werden in 1878 weder onderscheidene hoofden wegens
hunne bemoeijingen met de koffijcultuur beloond biet eene
rangsverhooging of eenig onderscheidingsteeken. Ook een
dessahoofd in Banjoemas maakte zich eene tevredenheidsbetuiging waardig, die hem werd toegekend in den vorm
van een geschenk, zoo als mede vereerd werd aan een
inlander ir. de Preanger regentschappen, die uit den oogst
van 1878 niet minder dan 41 pikols koffij, geheel uit
vrijwillige aanplantingen verkregen, had ingeleverd.
Van de merdika-tuinen (aan inlandsche ondernemers
overgedragen gouvernementstuinen) in de Preanger regentschappen" schijnen er in 1878 eenige verlaten te zijn geworden ; althans de uitgestrektheid dier tuinen wordt gezegd
bij het eind van 1878 te hebben bedragen 6619 bouws,
terwijl zij in 1877, blijkens het vorig verslag (blz. 182),
6864 bouws besloeg. In Bantam bereikten de nierdikatuinen eene uitgestrektheid van 302 bouws. Over het
algemeen wordt aan deze aanplantingen eene voldoende
zorg besteed, en vooral in de Preanger regentschappen
hebben zij dan ook veelal een even goed aanzien als de
best onderhouden gouvernementsplantsoenen, en leveren
zij veel meer op dan vroeger, toen zij meest door zeer veraf wonende cultuurpligtigen moesten bewerkt worden.
Onderlinge ruilingen van aandeelen in koflijtuinen en
minnelijke schikkingen tot overdragt van tuinen door de
eene aan de andere (digter bij de tuinen gelegen) dessa
hadden ook in 1878 weder in verschillende gewesten plaats
en droegen er toe bij om de bewerking der tuinen gemakkelijker te maken.
Omtrent den arbeid, aan den aanleg en het onderhoud
der gouvernementsplantsoenen besteed, valt nog het volgende aan te teekenen.
Met de eerste bewerking (ontginning) der gronden werd
in het afgeloopen jaar vroeger begonnen dan gewoonlijk,
wat niet alleen n u t t i g werd geacht voor de cultuur (omdat
met minder overhaasting gearbeid kon worden en de
bodem beter verweeren k o n ) , maar ook in het belang der
bevolking, omdat er bij de regeling der werkzaamheden
beter voor gezorgd kon worden dat die haar niet hinderden
in haren eigen landbouw of in haren arbeid bij particulieren.
Voor het verkrijgen van deugdzame kweekplantjes,het

tijdig en behoorlijk inboeten der jonge plantsoenen en het
tijdig verwijderen van scha lelijk onkruid, waar dit noodig
was, werd de vereischte zorg gedragen. Waar de gronden
in productiviteit achteruit gegaan waren, werd aan de
planters de keuze gelaten om hetzij nieuw plantsoen aan
te leggen, hetzij Ie bestaande tuinen te bemesten, endikwijls werd aan het laatste de voorkeur gegeven.
Het toppen van koffijboomen (in tuinen die sterk aan
den wind zijn blootgesteld, of waar de hoornen geen groote
levenskracht hebben,) vond meer en meer toepassing, en
de daarvan tot dusver verkregen uitkomsten zijn gunstig
te noemen. Voor het op stomp kappan van aanplantingen
werd alleen aanleiding gevonden in üheribon en Madioen
(ten aanzien van 37 520 en 38 360 oude hoornen).
Aan de residenten van Krawang, de Preanger regentschappen , Pekalongan en Pasoeroean werd zaad verstrekt
van Liberia-koffij, in 's laadt plantentuin te Bnitenzorg
geoogst. Van dat zaad is echter niets opgekomen, zooals
reeds op blz. 112 werd aangeteekend. De residenten
van Madioen, Banjoemas en de Preanger regentschappen zijn op hun verzoek in de gelegenheid gesteld om
nieuwe proeven met Laurina-koffijzaad te nemen, doch
thans meer speciaal op terreinen die zeer aan den wind
zijn blootgesteld ; men acht het namelijk niet onmogelijk
dat deze heesterachtige soort beter dan de gewone koffijboom tegen den wind bestand is. De Laurina-zaden zijn
goed opgekomen.
Behalve in Bezoeki en Probolinggo, waar eenige jonge
tuinen hadden te lijden van insecten die de wortel! beschadigden , en waar dientengevolge ruim 20 000 hoornen
uitstierven , kwamen in het afgeloopen jaar in de koffijplantsoenen op Java geen ziekten van eenig belang voor.
In Maart j l . vertoonde zich in den cultuurtuin bij'slands
plantentuin te Buitenzorg de van Ceylon en de Padangsche bovenlanden bekende bladziekte, en toen daarop in
den omtrek nasporingen werden gedaan , bleek zij ook de
meeste erven ter genoemde plaats en eenige particuliere
landerijen te hebben aangetast. Tot dusver is echter niet
vernomen dat deze gevreesde ziekte elders op Java is opgemerkt. ')
Voor den kofïïjpluk was de weersgesteldheid in 1878
vrij g u n s t i g , en in de streken waar jaarlijks een aantal
hulpplukkers benoodigd zijn om den oogst binnen te krijgen (Pasoeroean en een gedeelte van Probolinggo en Tagal)
had men daaraan geen gebrek. Voor het toezigt op den
koffijpluk in Pasoeroean w e r d , als gewoonlijk , eenig buitengewoon personeel tijdelijk in dienst gesteld. Eveneens
voor het toezigt op het plukken en bereiden der kolfij in
de afdeeüng Modjokerto (Soeraba\ja).
In Pasoeroean werden de in 't vorig verslag (blz. 183)
besproken proeven met machinale koffij bereid ing (ontbolstering) voortgezet. De handpehnolen (palper) MUI "\VAI.KEU
voldeed slecht; omtrent de andere molens is niets anders
medetedeelen dan ten vorigen jare. Thans zullen op verschillende plaatsen proeven genomen worden met een pelmolen (gewijzigd systeem GOHDON) , door den heer K. F
HOLLE geconstrueerd en op de landbouwtentoonstelling te

Soerabaija (Mei 1878) bekroond. Bij een Indisch besluit
van 23 Maart j l . is de directeur van binnenlandsch bestuur gemagtigd tot de aanschaüiug van een lOOtal
molens van dat model, nog eenigermate te verbeteren
volgens de aanwijzingen van den hoofdinspecteur der koffij') B(j 's land» plantentuin is natuurlijk van de gelegenheid gebruik genaak! om do bladziekte naauwkeurig te bestudeeron. Een
verslag daarover vindt men in de Javasche Courant van M April
1879. Blijkens dat verslag is het gewone verloop der ziekte als volgt.
Eerst vertoonen zich aan beide zijden der bladeren kleine witte of
witachtige vlekken , die bjj doorvallend lieht zeer gemakkelijk z(jn
waar te nemen. Kort daarna verschijnt op die vlekken , doch alleen
aan den onderkant der bladeren, een geel poeder, dat weldra eone
oranje kleur verkrijgt. Tevens breiden de vlekken zieh aan hare
randen uit, terwijl het middenpunt, waar de aanval der ziekte is
begonnen , langzamerhand bruin wordt. Vaak loopen de vlekken ,
vooral aan de randen der bladeren, ineen, en wordt zoodoende de
geheelc ondervlakte van het blad met een oranjekleurig poeder bedekt. Zulke bladeren vallen spoedig af. Verliest een tak veel bladeren , dan rijpen de vruchten van dien tak slechts voor een gedeelte,
of geven z(j vele dusgenoemde „ doove" booncn. Het is nog niet
bekend dat een boom tijdens een aanval der ziekte bezweken is,
Wel echter wordt iu vele gevallen de productie voor verscheidene
jaren onmogelijk gemaakt.
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cultuur en Viin don uil vinder zalven. (De kosten van ann-

scbaffing zijn op f4000 geraamd.) De machinaal bereide
koffij zal zooveel mogehjk afgezonderd worden gehouden
van t]c koffij van gewone bereiding, opdat over de uitkomsten der proefnemingen lictor kunne wonion geoordeeld.
Bereiding op don roet der bepalingen van Indisch Staatsblad 1873 1..54 hal in 1878 slechts plaata InPasoeroean
en do Preaager regentschappen. Do twee Chinezen, die
zich blijkens

het vorig verslag: (hls. 183) in Jajiara met

deze industrie bezig hielden , hebben bunne établissementen
gesloten nadat in de nabijheid daarvan inkooppakhuizen
waren opgerigt, omdat de bevolking, toen de inlevering
van het product haar zooveel gemakkelijker was gemaakt,
er de voorkeur MUD gaf dit zelve te bereiden. In de Pre-

anger regentschappen werd het bedoelde bedrijf uitgeoefend
door 1 Europeaan en 4 Chinezen, die te samen 1949 pikols
verwerkten ; in Pssoerosan door 8 Europeanen 80 8 Chi-

nezen, die te samen 0424'/. pikols 1ste soort en 157V,
plkols inférieure

koffij inleverden.

\'an de/.e hoeveelheid

was echter bet grootste gedeelte (4110 pikols koffij 1ste
soort en 148 pikols inférieure koffij) afkomstig van één
bereidings-éiabiissement, namelijk van de bekende onderneming rfisir, en alleea aan die onderneming werden (tot
een bedrag van f 9594,26) prem'Cn betaald op den voet
van art. 5 der aangehaalde verordening.
Op bet voorbeeld van hetgeen door een particulieren
ondernemer gedurende een paar jaren met voordeelig ge-

JAKEN.

Verkregen
hoeveelheid koffij,
zonder de bjj
liet ledig vallen
der pakhuizen
bevonden overwigten.

prijs, welke eventueel voor de hier te lande te ontliolst,e-

ren koffij mogt worden verkregen, zal opwegen sagen de
bezwaren eu kosten aan het vervoer van een zooveel voluïnineuser product verbonden.
De koffijoogst van 1878 heeft (met inbegrip van de leve-

ring uit de Vorstenlanden) 83i 515 pikols bedragen, waaronder 5924 pikols 3de soort. Deze uitkomst mag, hoewel
zij iets beneden de in't vorig verslag medegedeelde raming
(van B52000 pikols) bleef, zeer Iievre ligend genoemd wor»
den, in verband met den nadeeligen invloed dien de droogte
in 1877 on de plantsoenen in do lagere streken had uitgeoefend '). Opgaven omtrent den oogst in elk gewest,
de daarop gevallen kosten enz. zijn vervat in de bijlageS&
Hieronder volgt do gebruikelijke statistiek over de laatste
vijf jaren, waarbij echte-r niet vermeld wordt het aantal boomen waarvan ge >ogst i s , omdat de opgaven dien-

aangaande vóór 1877 (toen een aantal plantsoenen, dia in
werkelijkheid geen oogsten moor afwierpen, in de leggers
nog als vruchtdragend vermeld stonden ,) bezwaarlijk vergeleken kunnen worden met de opgaven betreffende de
jaren 1877 en 1878.

in het geheel by

kosten van de

de pakhuizen

aan het

ontvangen.

Gouvernement

1874

1 030 106

1875

492 636

1 031 989
493 420

1876

1 2(54 212

geleverde koffij.

f

17 220 406

Gemiddelde prijs
waarop de pikol
koffij san het Gouvcrneuient te staan

Opbrengst
van de in Nederland
geveilde koftij
per pikol.

kwam (berekend

over de geheele boeveelheid ontvangen
koffij) tot aan de
afscheeppakhuizen.

f

16,68

Bruto.

f

Netto.

8 514 936

17,25'

1 266 196

20 407 336

16,11'

70,40'/10 f 63,91«/„
69,47»/,,
62,98
04,10'/,,
57,997,.

873 732

875 410

14 808 919

16,91

63,95'U

58,03»/10

829 859

831 515

13 623 041

16,38

59,87s/10

53,90

Doordien het product niet, geleidelijk, zoo als gewoonlijk,
maar laat in het jaar plotseling in groote hoeveelheden
werd ingeleverd, kwamen enkele pakhuizen (zoo als reeds
op blz. 147 is aangeteekend) tijdelijk fondsen voor de betaling te kort, zoodat in Bagelen en Pekalongan deinlevering eene korte poos beperkt moest worden en in Pasoeroean enkele dagen op bons werd ingekocht, die echter
spoedig tegen geld werden ingewisseld.
Die plotselinge inlevering van groote hoeveelheden was
mede oorzaak dat in eenige gewesten sommige pakhuizen
overvol raakten, omdat de vervoermiddelen der transportaannemers niet op den afvoer van zulke aanzienlijke massa's
te gelijk berekend waren. Hierover is reeds op blz. 98
het noodige gezegd.
Ter voorkoming van gebrek aan bergruimte zal in het
vervolg aan nieuw op te rigten pakhuizen eene zoodanige
capaciteit worden g e g e v e n , dat het geheele product van
een gewonen oogst er in kan worden opgenomen. Door
de pakhuizen iets grooter te m a k e n , verhoogt men de
kosten daarvan slechts w e i n i g , en vrijwaart men zich
tegen eene belangrijke beuadeeling der kwaliteit als gevolg
van slechte opschuring enz.
Het aantal inkooppakhuizen, op 31 Maart 1878 bedrag e n d e 3 4 5 , w a s , blijkens de bijlage S S , op 31 December jl.
eklommen t t 3 6 7 , en het zal n o g worden uitgebreid,
e ervaring leert d a t , naar mate op die wijze de gelegenheid tot inlevering gemakkelijker wordt g e m a a k t , de bevolkiug meer met de cultuur ingenomen en minder koffij
aan de verpligte levering onttrokken wordt. Tot tegeng a n g van claudestienen verkoop van koffij heeft overigens
n u t t i g gewerkt het in 't verslag van 1877 (blz. 191) be-

g

hoornsehi] naar .Nederland. Ken lOllOtal pikols zouden in

dien vonn in de Preanger regentschappen ,Tagal en Bezoekl
worden in ontvangst genomen tegen betaling van f 11,20'
per pikol. liet zal natuurlijk te, bezien staan of de_ hoogere

Gezamenlijke

Pikols.

1878

vol^ schijnt gedaan te zijn , wenaoht de Indische Regering
eeiic proef te nomen met de verzending van koffij in de

Hoeveelheid

Pikols.

1877

[Nederl. (Oost-) Indie.]

doelde voorschrift, dat in elk pakhuis een boek moet
worden aangehouden , waarin aangeteekend wordt hoeveel
koffij elke dessa geacht wordt te moeten inleveren, en
hoeveel dagelijks werkelijk binnenkomt.
Even als in de laatste jaren zijn in 1878 weder 100 000
pikols koffij op Java verkocht geworden , maar bij uitzondering — uithoofde van het laat binnenkomen van den
oogst ; ) — is iu de eerste veiling product van een vorig
jaar opgenomen , waartoe bestemd zijn geworden 25 000
pikols Preanger-koffij. Desniettemin is uit den oogst van
1878 de gewone hoeveelheid! van 10 000 pikols Preangerkoffij ten verkoop op Java bestemd geworden, maar er is
naar evenredigheid minder Samarang- en Kadoo-koffij op
de Bataviasche veilingen gebragt. In de veilingen van 1879
heeft de Indische Regering weder 35 000 pikols Preangerkoffij doen opnemen, omdat zij voor dat product, 't welk
het meest nabij komt aan de Padang-koffij , hooge prijzen

>) De oogst van 1879 belooft veel ruimer te zullen zjjn dan die van
1877 en 1878, hoewel hij ook niet van nadeelige invloeden verschoond is gebleven. De stormen , die in de laatste dagen van 1878
over geheel Java hebben gewoed , hebben namelijk hier en daar belangrnke schade in de vruchtdragende plantsoenen aangerigt. In
Pasoeroean rekende men door het afwaancn van onrijpe vruchten
een verlies van 10 000 pikols te hebben geleden. Intussehen werd
de oogst in September jl. geraamd op 1 207140 pikols. Bjj het
einde dier maand was reeds eene hoeveelheid van 1 075 491 pikols
in de pakhuizen ontvangen.
*) B(j het eind van Junjj 1878 waren in de verschillende gewesten
in de inkooppakhuizen nog slechts geleverd 73 550 pikols, tegen
437 672 pikols op hetzelfde tfidstip van 1877.
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verwachtte. De overige 65 000 pikols zouden moeten bestaan uit 40 000 pikols I'asoeroean-koflij (vroeger 55 000)
en uit 25 000 pikols Samarnng- ra Kudoe-kotlij (vroeger
35 000) '). Daar ook dit jaar de oogst weder luat is
binnengekomen *), is voor de eerste veiling (aanvankelijk
bepaald op 18 Julij) tot tweemalen toe een latere datum
vastgesteld moeten worden , zoodat ze eerst op 25 August u s jl. beeft plaats g e h a d , terwijl in verband hiermede de
tweede veiling, die anders op 18 Augustus zou zijn gehouden , is moeten verschoven worden tot 16 September.
De beide U lere veilingen zouden plaats vinden op 14
October en 11 November. De gewone overzigten van de
uitkomsten der kof'fij veilingen in Nederland en op Java in
de laatste twee jaren volgen hieronder. Bovendien worden
— als gebruikelijk — ook de uitkomsten vermeld der veilingen hier te lande reeds gehouden gedurende de maan*
den Januarij tot en niet Augustus van het loopende jaar.
V e i l i n g e n In N e d e r l a n d .
Uitgeleverde
Gemiddelde opnetto
brengst per '/; kilogr.
hoeveelheid hoeveelheid
(in kilollruto.
(in pikols). grammen).
Netto.
Verkochte

Veiling van :

187;
7

5 989 652

21 Maart . . .

6 002110

0,54"

0,49"

18 April . . .

99 770"

5 973 474

0,50"

0,45"

88

5 967 758

. 0,53"

0,48»»

27 Jumj. . . .

101 023"

6 040 626

0,53'»

0,47"

22 A u g u s t u s .

100 283"

5 961026'

0,00"

0,50 u

19 September.

100 146

5 954191»

0,52"

0,47"

24 October . .

100 410"

5 955 731*

0,53"

0,48"

21 November.

98 453°'

5 864 528

0,54"

0,49"

23 Mei

....

100 031

901 063" 53 709 097* «JfO^»» f 0,4850
1878.
20 Februarij .

93 888"

27 Maart . . .

94 3 0 1 "

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Verkoehtc
Veiling van :

93 544

5 Junij. . . .

100 16713

5 967 233*

Gemiddelde op-

hoeveelheid

netto
brengst per '/» kilogr.
hoeveelheid

(in pikols).

(in kilogrammen).

üruto.

Nette

1879.

2 April

83 356

5 359 705» f 0,45=' f 0,40"
4 773 284»
0,45"
0,41"
4 944 671
0,4381 0,39"

7 Mei

84 845

5 042 329

0,46"

0,42"

11 Junij

91 7 1 5 "

5 449 434»

0,43=°

0,39"

13 Augustus e)

92 804

5 521 838

0,42"

0,38"

29 Januarij //) .
26 Februarij . .

89 850
80 4 4 0 "

b) Aanvankelijk was de veiling bepaald op 22 Januarij, maar
door bijzondere omstandigheden — de feestelijke intogt des Koning»
in de hoofdstad — werd z(j ecne week later gehouden , echter zonder verschuiving van de tijdstippen der overige veilingen.
c) De opgaven betreffende deze veiling zyn nog van voorloopigen aard. De drie veilingen , in 1879 nog na deze te houden ,
moesten plaats hebben op 17 September, 22 October en 26 November.

V e i l i n g e n o p «Java.

Veiling van:

0,52"
:

Verkochte
hoeveel- Opbrengst.
heid
(in pikols).

Gemidilelde bruto Dus per
veilingsprns
Vj kilogr.
per pikol.

1877.

18 Julij .

.

25 000 fl3!(5 850

14 A u g i s t u s

25 000

1 363 860

13 October .

25 000

1 336 680

10 November

25 000

1 405 880

5 587 096 • f 0,52" f 0,47"
5 636 174
0,49"
0,44"
5 578 581
0,52"
0,47"

1 Mei . . . .

Uitgeleverde

f 0,53" f 0,48'4

100 313 »
100 623

14 Februarij .

Tweede Kamer, m

100 000 f5 503 270

0,47"

10 J u l i j . . . .

92 527

5 508 846 •

0,47 '

0,42"

14 Augustus .

92 729

5 534 256

0,51"

0,46"

18 September

91004

5 432 732

0,50"

23 October . .

91 043"

5 427 301»

0,46"

0,45"
0,41"'

27 November.

90 658"

5 446 598

0,48''

0,43"

1878.
16 Julij .

.

25 000 f1427 860

13 September

25 000

1274 010

12 October .

25 000

1 213 800

8 November

25 000

1252 810

839 864" 50 118 819 a)f0,50" f 0,45"
a) In de aantooningen betreffende de verantwoording der hier te
lande verkochte gouvernements-producten over 1877 en 1878 (bjjlage F F van het vorig verslagen bijlage F F hierachter) wordt als
„ gemiddelde veilingsprüs" per '/ s kilogram (dat is als gemiddeld
van het gebodene) opgegeven f 0,53" en f 0,50". Te dezer plaatse
is de werkelijke ontvangst tot grondslag genomen, dat is: de veilingsprijs verhoogd met de aan de koopers in rekening gebragte
1 pet. veilingskosten, doch verminderd met de D/j pet. rabat voor
contante betaling. Van daar het verschil tusschen beide opgaven.

Het navolgende staatje doet zien uit welke gewesten de
op Java verkochte koftij afkomstig was en in hoe verre
de behaalde prijzen uiteenliepen naar gelang van de h e r komst der koftij. s)

') In het belang eener behoorlijke sorteering van de veilingen
"bier te lande is echter in September 1879 de Indische Regering
dezerzijds uitgenoodigd geworden om in volgende jaren , buiten hooge
noodzakelijkheid , weder niet meer dan de gewone hoeveelheid Preanger-kofnj (10 000 pikols) voor verkoop in Indie te bestemmen.
') Bjj het eind van Junij waren 214 984 pikols ingekocht.

•) Voor eene vergelijking met de hier te lande behaalde prijzen
voor koffij van gelijke herkomst, zie men de op blz. 149 hiervóór r^eds
aangehaalde bijlage GG.

Handelingen der S l aten-Generaal.

Bijlagen.

1879-1880.

100 000 f5 168 480 f51,68" f 0.41"
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Af te leveren te
liatavia.

Preanger-koffij.
VEILING

[Nederl. (Oost-) India.]

Af te leveren te Samarang.

Samarang-kofflj.

Af te leveren te Pasoeroean.

Kadoc-kofflj.

VAN:

Malang-koffij.

Andere (Pasoeroean ) kofflj.

Hoevecl- Gemidd. Hoeveel- Gemidd. Hoeveel- Gemidd. Hocveel- Gemidd. Hoeveel- Gemidd.
luid
opbrengst
heid
opbrengst
lieid
opbrengst
beid
opbrengst
opbrengst
heid
per
(in
(in
per
(in
per
(in
per
per
(in
pikol.
pikolg).
pikols).
pikol.
pikols).
pikol.
pikols).
pikol.
pikol.
pikols).

1877.
18 Juljj . . .

i . •

14 Augustus .

n

13 October. .

n

10 November.

10000

»

18 000

f 55,517

7 000

f 66,79

n

5 000

54,34°

5 000

64,26»

»

n

f 59,29'

»
ff

23 000

f 55,26»

10 000 ;i f 59,293

12 000

n

»

15 000

f 64,72"

»

20 000

53,52' a) 6 000

ff

15 000

54,19?

f 55,73»

60 000

f 54,08<

35 000 | f 55,42»

n
5 000

f 53,25*

|
f 53,25*

55 000 a f 64,00"

1878.
16 Julü .

.

.

(0 25 000

f 67,11<

w

»

ff

n

ff

n

»

n

»

13 September.

ff

»

3 000

f 48,62»

7 000

f 50,95

15 000

f 51,43"

»)

12 Oetober.

n

»

n

ff

»

»

20 400

48,65

c) 4 600

f 48,10

65,43<

n

ï»

ff

»

12 800

46,21»

</) 2 200

48,57

3 000

f 48,622

48 200

f 48,87'

6 800

.

8 November.

10 000

35 000 a f 56,63*

«)

7 000

10 000 a f 50,24*

f 50,95

f 48,25»

55 000 a f 48,79<

Tengger-koffij.

b)

Afkomstig uit den oogst van 1877.

c)

Aangeduid als Pasoeroean-kofflj zonder nadere onderscheiding.

</)

Sisir-koffij.

Suikercultuur.
In het vorig verslag werd reeds medegedeeld dat de buitengewone droogte in 1877 nadeelig had gewerkt op den
aanplant van dat j a a r , die in vele streken eerst zeer laat
in den grond kwam. Het gevolg wns dat de oogst in 1878
bijna overal beneden het middelmatige bleef en in sommige
gewesten zelfs slecht kon genoemd worden wegens het geringe suikergehalte van het riet. Eene uitzondering hierop
maakte de residentie Probolinggo, waar de meeste fabriekfin zelfs eene ruimere productie verkregen clan in 1877.
Ook in Bezoek i was de oogst bevredigend.
Met den nieuwen aanplant (voor den oogst van 1879) werd
over 't algemeen geen tegenspoed ondervonden; bij het
eind van October was die overal afgeloopen , behalve bij
de fabriek de Hoop in Pasoeroean, waar nalatigheid van
den ondernemer in de verstrekking van rietstekken oorzaak
was dat men eerst in de helft van November met den
arbeid gereed kwam. Bij de fabriek Waringin-Agong in
R e m b a n g , waar ook in 1877 zoovele moeijelijkheden waren
ondervonden (zie vorig verslag hls. 185), had de jonge
aanplant veel te lijden van veldmuizen , zoodat in sommige
tuinen tot twee en drie malen moest worden ingeboet.
In November hield deze plaag echter op.
Nopens de uitgestrektheid van den a a n p l a n t , de prcductie enz. van de 95 in contract met het Gouvernement

werkende ondernemingen vindt men gedetailleerde opgaven
in de bijlage TT '). Uit die opgaven blijkt, dat alle fabrieken te zamen gemiddeld 61,14 pikols suiker per bouw
opleverden , behalve de stroop, die ook eene belangrijke
waarde vertegenwoordigt. Even als in 1875 en 1876 werd
ook n u weder op de fabriek Pandji in Bezoeki de hoogste
productie verkregen, namelijk 98,82 pikols per bouw.
Daarop volgden Karang Sambong in Cheribon, de Maas
in Bezoeki en Roerawinangon in Cheribon, met respectievelijk 92,51, 92,42 en 92,17 pikols per bouw. Voorts verkregen zes fabrieken boven 80 tot en met 90 pikols,
vijftien boven 70 tot en met 8 0 , drie en twintig boven
60 tot en met 7 0 , twee en twintig boven 50 tot en met 6 0 ,
negentien boven 40 tot en met 50 , vijf boven 30 tot en met 40,
en ééne , namelijk de fabriek Djakatra-Oost in Pasoeroean ,
slechts 25 pikols per bouw.
Ren gewestelijk overzigt van den aanplant en de productie is vervat in den volgenden staat.
') In deze bijlage is voor het eerst afzonderlijk vermeld de productie van supérieure , hooge, middelmatige en lage nummers en
van stroopsuiker. Vroeger werd zoodanige specificatie niet van de
suikerfabriekanten gevraagd, en het gevolg daarvan was dat de eene
in de opgaaf betreffende de verkregen productie de stroop mederekende, de andere niet, zoodat men ongelijkmatige opgaven verkreeg.

[ë. 2.]
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Aantal bouws voor don oogst van 1878
Aantal

vrijwillig beplant.
beplant door
tusschenWaarvan
Gronden
nemin- komst van het Gronden door het
het riet door
door
Gouvernement
Gouvernegen.
de ondernede ondernezonder aanplant
ment.
mers
mers is opverstrekt.
gehuurd.
gekocht.
onder-

GEWESTEN.

Cheribon

. . . .

Tagal
Pekalongan

.

.

.

Samarang....

Rein bang

. . . .

10

4 274

»

8

2 950

»

3

1600

»

4

2 100

9

4 319

1

300

10

Opbrengst van suiker a)
in pikols, met inbegrip van
het product van den
vrijen aanplant.

In 't geheid.

Gemiddeld
per bouw.

397

295 735

63,17

594

205 162

58,08

»

79

98 000

58,36

»

»

72

94 924

43,70

»

|

544

311533

64,06

1

14

12 639

40,25

Soera baija . . . .

19

7 620

»

10

786

o35 295

63,60

Pasoeroean.

.

17

5 674

»

29

305

311 243

51,83

.

10

4 731

63

10

603

341 111

63,27

5

1937

»

1

205

189 105

88,28

.

1

400

i

28

32150

75,11

. . . .

2

800

i

i

»

55 000

68,75

6

1900

»

102

160

121 865

56,36

95

38 605

63

161

3 787

2 603 762

b) 61,14

2 884 171

d) 68,25

.

Probolinggo .

Banjoemas.
Bagelen

.

Totaal.

.
.

.

.

.

3 948
In 1877 waren de cijfers

95

38605

63

'

270

3 319

e)

3 5 89

o) De verkregen siroop bljjft hier buiten aanmerking.
b) Berekend over 42 584 bouws, zijnde van 32 bouws vrywilligen aanplant niet geoogst.
f) De in 't vorig verslag (blz. 186) genoemde totale productie was 11880 pikols te laag, omdat — zoo als uit latere opgaven gebleken is — bjj de fabriek Ketegan in Soerabaya niet 29 027 maar 40 907 pikols waren verkregen. Zie echter omtrent de waarde der
opgaven over 1877 en vroeger de noot aan den voet der vorige blz.
d) In verband met de verbetering van het productiecyt'er voor Ketegan(zic de voorgaande aanmerking) heeft ook de berekening der
gemiddelde productie per bouw eene herziening moeten ondergaan.
W a t de bewerking der gronden betreft, is weinig nieuws
te vermelden. Terwijl het Reynoso-stelsel in Cheribon ,
T a g a l , Pekalongan , S a m a r a n g , J a p a r a , Banjoemas, Madioen en Kediri algemeen word* toegepast, blijven in OostJava verscheidene ondernemers aan de oude plantwijze de
voorkeur geven. In de residentie Soerabaija is zij in de
afdeeling van dien naam en in eenige districten der afdeeling Modjokerto haast overal behouden , terwijl in de
afdeeling Sidoardjo beide methodes worden toegepast, naar
gelang van den smaak der bevolking. In Pasoeroean is
het Reynoso-stelsel bij de meeste fabrieken ingevoerd,
(en moet men het dus — zie het vorig verslag blz. 186 —
blijven toepassen , tenzij de bevolking toestemt in een terugkeer tot de oude plantwijze,) maar vele ondernemers zijn
er geenszins onvoorwaardelijk mede ingenomen. Ook in
Probolinggo heeft het nieuwe stelsel toepassing gevonden ,
doch bij drie ondernemingen w e r d , met goedvinden der
bevolking, tot de oude plantwijze teruggekeerd , nadat
men zich had overtuigd dat zij voordeeliger was. In Bezoeki bleef men nagenoeg uitsluitend de oude plantwijze
volgen. Omtrent de eenige in Rembang bestaande onderneming (Waringin-Agong) is slechts gemeld dat er 60
bouws rawahgronden volgens de oude methode werden
bewerkt, omdat men bij de toepassing van het Reynosostelsel steeds met welwater zou te kampen hebben.
Bij sommige ondernemingen was het minder goede ge-

halte van het riet in het afgeloopen jaar oorzaak dat men
de toppen niet voor stekken gebruiken kon , zoodat men
bij andere fabrieken stekken moest opkoopen. In de meeste
gewesten deden de ondernemers hun best om den planters
het verkrijgen der stekken gemakkelijk te maken. Eene
uitzondering vormde de residentie Soerabaija. waar de
planters dikwerf verpligt werden om de stekken op groote
afstanden te gaan halen (uit de tuinen waar gesneden
werd), of een geheelen d a g lang te wachten eer hun vergund werd stekken te snijden , terwijl zij dan soms nog
niet in eens de benoodigde hoeveelheid konden erlangen.
Omtrent het onderhoud en de bewaking van den aauplant werden van de zijde der fabriekanteu geen klagten
van eenige beteekenis vernomen. Toen in Tagal de tuinen
door veldratten werden beschadigd , organiseerde het bestuur drijfjagten , waarbij tienduizenden dezer dieren werden afgemaakt.
Diefstal van riet en rietbrauden kwamen op kleine schaal
overal voor , gewoonlijk na de overgave van den aanplant,
wanneer de bladeren droog waren en het riet gemakkelijk
vuur vatte. De brandstichtingen waren weder het belangrijkst in Bezoeki. Hadden in 1877 vooral de ondernemingen
Pandji en Boedoeau daarvan te lijden, in het afgeloopen
jaar was dit hoofdzakelijk met de onderneming de Maas
het geval. De oorzaak was dikwijls te zoeken in onheusche
behandeling van rietsnijders en karrenvoerders door do
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inlandeobe mtodoon «Ier fabriek. Voorts stichten deinlan*
dcrs soms brand in de hoop van alsdan spoediger de b*«
schikking OVW den grond te krijgen ; meestal echter om

een dessahooffl, tegen wlen zij iets hebben, in moerjelijk*
heid te hrengen. Als liewijs van tegensta in de gouvernements-cultuur kunnen de riethranden niet aangemerkt
worden , daar zij zich bij de vrije aanplantingen evenzeer
voordoen.
Met het snijden en het vervoeren van het riet werden

geene moeHeiylcheden ondervonden, ilan alleen in de eerste
dagen van den maal-tijd , die zanienvielen mot den grooten
padi-oogst. In Samaiang zijn te dien aanzien verkeerde
praktijken voorgekomen , in zoover namelijk dat verschillendc dessahoofden , aan wie door districlslioofden was te
kennen gegeven dat het bestuur in hunne dessa's een
zeker aantal contracten voor liet vervoer van riet wenschte
te zien tot stand komen , het sluiten van contraeten door
onwettige middelen (bijv. door de toekenning van een extra

aandeel in de bouwgronden) bevorderden.
De inrigting van verschillende fabrieken onderging weder
verbetering. Op üjatiwangi in Cheribon werd de instel*
latie a triple ellet veranderd in eene a quadruple etf'et,
en op Tersana in hetzelfde gewest kwam een concretorin
werking en werden vier nieuwe vacunmpannen aangeschaft. terwijl in de fabriek Karang Sambong twee nieuwe
stoomketels werden opgerigt. Op Adhiwerna m Tagal werd
eene triple ellet installatie aungebragt. Op Soekodono (Probolinggo) werden nagenoeg alle machinerien en ook een
gedeelte der fabrieksgebouwen vernieuwd '). In de fabriek
Waringin-Anom in Bezoeki werd een nieuwe stoommolen
opgerigt. In de residentie Madioen bragt men op de onderneming IleHjosari condensors aan bij de stoommachine. Op
Modjopangoeng in Kediri , welke fabriek in 1879 voor liet
eerst met stoomkracht zou werken, werden de noodige werktuigen opgesteld; ook werden de vacuumpannen vergroot.
Het ontbreekt dus niet aan een streven om de fabricatie
te verbeteren. Met betrekking tot dit aangelegen onderwerp verdient nog vermeld te worden dat te Batavia en
te Samarang scheikundige laboratoria speciaal voor suikeronderzoek bestaan; dat een scheikundige , die werkzaam
was op eene fabriek in Probolinggo, onlangs door een der
voornaamste handelsfirma's te Soerabaija in dienst is genomen als adviseur voor de suikerfabrieken waarmede zij
in betrekking staat, en dat een ander scheikundige aan
de fabriek Soekoredjo in Bangil (Pasoeroean) verbonden is.
De hoofdingenieur van den waterstaat, die met de o n derzoekingen voor de regeling der waterverstrekking aan
de fabrieken is belast. bleef in het afgeloopen jaar en in
het eerste kwartaal van 1879 werkzaam in de residentie
Tagal (zie vorig verslag blz. 187). De terreinopnemingen
werden aldaar ten einde gebragt. Het is gebleken dat het
geheele irrigatiegebied der rivier Goeng 200 vierkante
palen beslaat. en dat 123 zijtakken van die rivier aan de
leidingen water geven. Een aantal watermetingen werden
verrigt en de noodige rivierstaten . kaarten en profielen
vervaardigd ; de eindvoorstellen omtrent de w 7 aterverstrekki:ig aan de suikerfabrieken in genoemd gewest moesten
echter nog worden opgemaakt. Tusschen de bedrijven door
moest zich de hoofdingenieur nu en dan naar andere gewesten begeven voor het onderzoek van speciale kwestien.
Op zijn advies is bepaald dat voorloopig geen uitvoering
zou behoeven gegeven te worden aan de in 't vori^r verslag vermelde beslissing, volgens welke de fabriek Padjarakan in Probolinggo, van 1879 af, geheel met stoomkracht zou moeten werken. Een nader onderzoek werd
voor die fabriek noodig geacht.
Kwijtschelding van cijns werd in 1878 niet verleend.
W e l werd door de eigenaren der fabriek Waringin-Agong
kwijtschelding verzocht, op grond dat een gedeelte van
den aanplant door de droogte in 1877 te laat in den grond
was gekomen en bij de verwerking geen voordeel had
opgeleverd, maar dit verzoek werd afgewezen , dewijl als
beginsel is aangenomen om alleen dan vrijstelling van
cijns te verleenen wanneer eenig gedeelte van den aanplant geheel is mislukt, zoodat het niet kan worden overgegeven en overgenomen.
i) In 't vorig verslag (blz. 187) ia te voorbarig melding gemaakt
Tan de oprigting eener installatie I triple effet op Djaboeng (Probolinggo); onvoorziene omstandigheden hebben de oprigting belet.
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De fahriekant vim 1'esuntren in Kediri verzocht vergunning om den bestaanden aanplant te mogen aanhouden in
stede van een nieuwen aanplant te verkrijgen , vermits
op de zeer geile gronden dier fabriek liet riet van het
tweede en derde j^ewas meer suiker opleverde dan dat van
bet eerste. De door hem te betalen cijns zou dan freen
verandering behoeven te ondergaan , maar het plantloon
zou van f 173,10 tot f L20 per bouw teru<rg,ebragt moeten
worden , in verband met den minderen arbeid die voor de
bevolking mm de verzorging van een tweede en. derde
ge"\vas verbonden is. Aangezien de bevolking en het gewestelijk en plaatselijk bestuur niet het voorstel ingenomen
waren en de aard der gronden niet voor hunne uitputting
behoefde te doen vreezen , werd de resident gemagtigd
om in den aangeduide»* geest de noodige regelingen tetreilen.
De verkoop van het in 1878 aan het Gouvernement
geleverde product der fabriek Soerawinangon (Cheribon)
ijragt op f 153 242,13, of gemiddeld f 1U.40 perpikolvan
het stand monster n°. 14, tegen f 179 016,22 of gemiddeld
f 15,91 per pikol n°. 14 in 1877.
Het contract van deze — niet tot de regelingen van
1871 toegetreden — onderneming dateert van 3 Augustus
18G9 en loopt in 1882 af. Vermits de regthebbenden haar
door het aangaan van overeenkomsten met de inlandsche
bevolking wenschten in stand te houden nadat de bemoeijenis van het Gouvernement niet de verstrekking van
gronden en aanplant een einde zou hebben genomen,
hebben zij zich tot de Indische Regering gewend met het
verzoek dat eene wijziging inogt worden gebragt in die
artikelen van het contract, welke hun de gelegenheid
benamen om zich op den nieuwen toestand voor te bereiden.
Volgens het contract mogt in de fabriek geen ander suikerriet worden verwerkt dan wat afkomstig was van den
gouvernements-aanplant; een voorschrift dat verband hield
met andere bepalingen , volgens welke het plantloon , aan
de inlandsche bevolking te voldoen , zoowel als de belooning der bij den aanplant betrokken dessahoofden , bereker.d moesten worden naar de hoeveelheid suiker, uit het
voor de fabriek geplante riet verkregen. De ondernemersmerkten op dat zij onmogelijk na 1882 over een vrijen
aanplant zouden kunnen beschikken wanneer zij niet reeds
eenige jaren te voren begonnen de bevolking te gewennen
aan het sluiten van overeenkomsten tot verhuring of beplanting harer gronden ten behoeve der fabriek. Zij verzochten dus dat voor de laatste contractwaren het plantloon en de belooning der dessahoofden , door hen verschuldigd. op een vast bedrag mogten worden bepaald, en dat
hun vrijheid gegeven mogt worden om ook suikerriet van
vrije aanplantingen in hunne fabriek te verwerken. Volge.ns het contract verviel voorts met den afloop daarvan
ook het regt van de ondernemers op den grond , door de
fabrieksgebouwen ingenomen. De ondernemers verzochten
dat hun de gelegenheid mogt gegeven worden om dien
grond in eigendom te erlangen op gelijke wijze als dit in
1871 aan da overige contractanten was toegestaan geworden.
Vermits h e t , met het oog op alle daarbij betrokken belangen , niet anders dan wenschelijk kon geacht worden
dat de fabriek na 1882 op den voet eener vrije onderueming bleef doorwerken , is het tweeledig verzoek door de
Regering in gunstige overweguig genomen , doch het is
noodig voorgekomen om bij eene wijziging van het bestaande contract ook omtrent eenige niet door de ondernemers ter sprake gebragte punten nieuwe bepalingen
te maken. Overeenkomstig zijn voorstel is de GouverneurGeneraal in Julij jl. door het Opperbestuur gemagtigd
om met de ondernemers een suppletoir contract aan te
gaan , waarbij wordt bedongen :
1°. dat de ondernemers in het vervolg als plantloon
zullen betalen f180 per b o u w — d . i. ongeveer het gemiddelde van hetgeen zij in de jaren 1874t/m 1878jaarlijks hebben
betaald , verhoogd met 5 pet. a) —, welk bedrag in het laatste
contractsjaar zal kunnen gebragt worden op f 189, als
het Gouvernement dit tegenover de bevolking billijk a c h t s ) ;
») Deze verhooging met 5 pet. kwam noodig voor met het oog
op de in 1877 aan de andere suikercontractanten opgelegde verhooging ; zie het verslag van 1877 blz. 195.
») In verband met de verhooging ad 5 pet. die in 1882 aan de
andere suikercontractanten kan worden opgelegd.
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2°. dat zij in liet vervolg ter belooning van 'ie dessahoofden /uilen betalen f 2,2') per bouw (il, i. liet bedrag
't wolk de douahoofden genoten hebben in 1870, toen dfl
productie van Soerawinangon hooger was dan in e:;nig ander
jaar sinds 1809);
3". dat zij vrijwillig goteeld riet in hunne fabriek mogen
verwerken , behoudens de restrietien die ook aan de andere
suikercontractanten zijn opgelegd (art. 11 van het modelcontract in Indisch Staatsblad 1871 n". 313);
4°. dat zij voor den vrijen aanplant een cijns van f 25
per bouw aan het (iouverneinent moeten opbrengen;
5°. dat zij desverkiezende den grond , waarop de fabriek*
gebouwen staan , in eigendom kunnen bekomen volgens
de gewone regelen (§ 24 der voorschriften in Indisch
Staatsblad 1871 n°. 213 , in verband met Indisch Staatsblad 1872 n°. 124 en 1875 n°. 180), en dat al/.oo vervalt
de in het bestaande contract omschreven bevoegdheid van
het Gouvernement om de fabriek met inventaris tegen
taxatieprijs over te nemen ;
6°. dat het thans onvoorwaardelijk toegestane gebruik
van water voor het drijven van den molen kan beperkt
worden in het belang der bevolking, in gjlijker voege als
voor de andere suikerfabrieken m contract met het Gouvernement.
Vrije aanplant. Uit den op blz. 183 medegedeelden staat
is reeds gebleken dat voor den oogst van 1878 de vrijwillige aanplant bij de in contract met het Gouvernement
staande ondernemingen 3948 bouws beliep, terwijl die
uitgestrektheid voor den oogst van 1877 3589 bouws had
bedragen. Eene grootere uitbreiding der vrije aanplantingen
was niet te verwachten , daar de fabriekauten nog over den
vollen contractueelen aanplant, waarop de fabrieken berekend zijn , hadden te beschikken. De staat op blz. 183
heeft ook reeds doen zien dat de vrije aanplant bijna overal
geschiedde op ingehuurde gronden. In den regel lieten de
ondernemers deze in daghuur bewerken , en een bouw riet
kostte hun dan in de strandresidentien f 200 a f 300 ,
ongerekend hetgeen voor de huur van den grond betaald
werd. (Zie daarover de mededeelingen op blz. 90.) In Madioen en Kediri waren de kosten geringer. In laatstgenoemd
gewest werd voor den aanplant op gehuurde gronden ook
wel gecontracteerd op deze voorwaarde, dat een plantloon
van f 150, f 100 of f 80 per bouw zou worden betaald
naarmate riet werd geproduceerd van de 1ste, 2de of
3de soort. Bij een paar fabrieken aldaar (PesaDtren en
Poerwoasri) verbonden de verhuurders der gronden zelf
zich tevens voor den aanplant. Voor de huurprijzen , welke
de fabriekanten besteden wilden, konden zij dikwijls niet
zoovele aanecnyeslolen stukken grond krijgen als zij verlangden. W a a r de apanage gronden van dessahoofden
eenige uitgebreidheid hadden , trachtten zij deze in huur
te verkrijgen, wat o. a. in Japara gelukte. In vele streken
werd geklaagd over gebrek aan besproeijings water voor
de vrije aanplantingen. Intusschen waren de uitkomsten
van de cultuur op ingehuurde gronden over 't .algemeen
zeer bevredigend.
Daar in 1879 de contractueele aanplant voor het eerst
met '/,j vermindert, verdient hier aanteekening gehouden
te worden van datgene — al is het weinig — wat veruomen is omtrent de voorbereidingen die hier en daar
door de ondernemers zijn getroffen om meer vrijwillig geteeld riet te, verkrijgen. In Cheribon en Soerabaija werd
door enkele fabriekanten met de bevolking overeengekomen
dat zij tweede gewas zou aanhouden op de gronden die
in dit jaar van den c^ntracts-aanplant vrijvallen. In Probolinggo werden velden gehuurd voor de jaren 1879-1881 ,
met het beding dat daarop alleen in 1879 en 1881 riet
zou geplant worden , doch dat de grond in 1880 door de
verhuurders zelven zou mogen worden beplant met padi
of andere gewassen. In Pasoeroean en Kediri kwamen contracten tot stand voor de levering van aanzienlijke hoeveel heden rist in het oogstjaar 1880. In eerstgenoemd
gewest werd meestal bedongen : óf dat f 0,25 a f 0,50 per
geleverden pikol zou worden betaald, óf dat het riet zou
getaxeerd en alsdan voor 1500 bossen 1ste soort f 200,
2de soort f 150, 3de soort f 100 te goed gedaan zou worden. In Kediri bedroegen de bedongen prijzen : f 230 voor
riet van de 1ste soort en f 120 voor mindere soorten, üok
in Kenibang werden overeenkomsten voor de levering van
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riet aangegaan , volgens welke de fabriekant de stekken
bezorgen en f 0,20 per in te leveren pikol betalen zou.
De Indische Regering heeft gemeend harerzijds het nieuwe
tijdperk niet te moeten doen ingaan zonder tot de hoofden
van gewestelijk bestuur eene speciale aanbeveling te rigten
om de ondernemers te gemoet te komen voor zoover dit
hun mogelijk zou zijn. Hij eene kabinetscirculaire van 13
Februarij 1879 is hun mitsdien opgemerkt, dat de ambtenaren , al hadden zij geen bemoeijenis met de te sluiten
overeenkomsten tot huur en verhuur van gronden , voor
zoover die niet ter registratie werden aangeboden , toch
nimmer moesten weigeren om hunne aandacht te schenken
aan redelijke k l a g t e n , welke bijvoorbeeld hieruit zouden
kunnen voortvloeijen , dat tegenwerking werd ondervonden
van de zijde van inlandsche ambtenaren en hoofden , die
allengs hunne inkomsten uit de gouvernementscultuur
zouden zien wegsmelten , en misschien uit eigenbelang do
grondbezitters zouden bekorten in hunne vrijheid om grond
te verhuren. Voorts werd daarbij gewezen op het overwegend belang van de suikercultuur voor de welvaart op
J a v a , wegens bet vele geld dat zij onder de bevolking
brengt en de talrijke bedrijven welke zij voedt; — terwijl
ten slotte het vertrouwen der Regering werd uitgesproken
dat zoowel de Europesche als de inlandsche ambtenaren
en hoofden door den invloed der residenten zouden werden
doordrongen van het besef dat de cultuur van dit stapelproduct een even gewigtige tak van landbouw is als de
rijstcultuur.
Kinacultuur.
De weersgesteldheid was in 1878 veel gunstiger voor
de gouvernements-kinaplantsoenen dan in 1877. In het
laatst van December hadden zij echter niet minder dan de
koflijaanplantingen (zie blz. 180, noot 1, hiervóór) te lijden
van hevige winden, en het établissement ISagrak, dat voor
de westewinden het minst beschut l i g t , werd daardoor het
zwaarst geteisterd. Daar werden 1300 boomen van verschillende soorten afgebroken of ontworteld. In Augustus
heeft de nachtvorst weder eenige jonge planten gedood op
het établissement Kendeng Patoea. (Verg. vorig verslag
blz. 188.) Merkwaardig is het dat de bevroren planten behoorden tot de cinchona officinalis, welke soort gehouden
wordt voor degene d i e , met de cinchona lancifolia, het
best tegen lage temperaturen bestand is.
Het totaal der bij het eind van 1878 in den vollen grond
staande planten bedroeg 2 043 542 , waaronder 353 830
ledgeriana's (de 6340 oorspronkelijke boomen benevens
311370 zaad- en 36 120 stekplanten), terwijl zich bovendien op de kweekbeddingen bevonden 335150 planten
(waaronder 5500 ledgeriana-stekken). Zie verder de bijlage
UU hierachter, bevattende een overzigt van den stand der
plantsoenen in de drie laatste jaren.
De oogst van ledgeriana-zaad voldeed ten volle aan de
in 't vorig verslag uitgesproken verwachting, zoodat niet
alleen een overvloed van de beste zaden voor de gouvernements-onderneming kon worden benuttigd, maar ook
op zeer milde wijze aan aanvragen van particulieren (66
in getal) voldaan kon worden '). Slechts de aanvragers
uit Ceylon en Madras, waar hoeveelheden van 5 a 10 pond
(overeenkomende met 6 a 12 millioen zaden) verlangd werden, konden niet geheel worden tevreden gesteld.
De ledgeriana-zaadplanten groeijen over het algemeen
uitmuntend en onderscheiden zich zeer duidelijk van alle
andere op Java gecultiveerde kinasoorten. In den eersten
tijd moest men zich eenigszins ongerust maken over het
groote verschil dat tusscheu de zaailingen derzelfde moederplant viel waartenemen en over de menigvuldige
afwijkingen van de type dezer stamboomen , omdat daardoor aanleiding gegeven werd om in twijfel te trekken
of het chinine-gehalte der zaadplanten wel aan dat der
origineele ledgeriana's gelijk zoude worden. Hierin laat
zich nu echter meer en meer verbetering hespeuren, en
') Bovendien werden groote hoeveelheden offieinalis- en succirubra-zaden aan particulieren uitgedeeld. Ook werden aan nnderseheidene botanische tuinen in den vreemde zaden gezonden. Voor
Japan is eene bezending kinaplantcn in gereedheid gebragt. De in
1876 derwaarts gezonden plantjes (zie verslag van 1877 blz. 201)
moeten tamelijk goed slagen.
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het is reeds zeer rnoeijelijk om sommige zaailing-plant•oenen der laatste twee jaren van de best'! stek-plantsoeneu
te onderscheiden.
Het aantal succiruhra's in den vollen grond is met 20 000
buiten toegenomen. Deze soort wordt nu uitsluitend geruikt langs de grenzen der plantsoenen , om ze te schei-

Eden

en voor den wind te beschutten, loomede hier en

daar op de nokken der heuvelruggen, waar teedenier
kinasourten te veel van den wind zouden te lijden hebben.
Een 40 000tal officiiialis-planten zijn gebezigd voor de
bepoting van de 13 bouws boschgrond , welke in 1877
leeggekapt zijn toen een begin van uitvoering werd gegeven aan het plan der Indieebe Begering om de onderneming met 500 bouws uit te breiden. Nadat de hier te
lande tegen dat plan geopperde bedenkingen waren losgelaten (zie vorig verslag blz. 188), werd de ontginning
der verder voor de uitbreiding bettende boschgronden niet
dadelijk hervat, zoodat in 1878 geen nieuwe gronden in
cultuur zijn gebragt. Kerst in 1870 is daarmede weder
eon aanvang gemaakt.
De planten , welke gekweekt zijn uit de in 1877 van
den Neilerlandschen consul te la 1'az in Bolivia ontrangen
zaden (zie vorig verslag blz. 189), schijnen tot eene inférieure soort te behooreii. Ten einde dien consul, den heer
SOHUHKUAFFT, een leiddraad te geven bij verdere pogingen om goede zaden voor de gouvernements-kiun-onderneming te bezorgen , zal hem , overeenkomstig zijn verzoek , een kina-herbarium worden toegezonden, met aanwijzing van de soorten welke op Java verlangd worden
eu van die waaraan aldaar minder waarde wordt gehecht.
De helopeltis Antonii vertoonde zich , niettegenstaande
de in 1877 toegepaste snoeijingen , toch weder in sterke
mate en veroorzaakte veel schade. Ten einde althans de
jonge plantsoenen minder van deze plaag te doen lijden ,
werd besloten daarin door vrouwen en kinderen de insecten
te doen opvangen , een middel dat ook op de groote theeplantages als het beste geroemd wordt. Voor ieder tiental
insecten , dat ingeleverd zou worden , werd 1 cent uitgeloofd, en het gevolg was dat op een enkel établissement
(Tjiniroean) eenige maanden lang eiken dag omstreeks
2000 stuks werden aangebragt. Het kwaad werd door
dezen maatregel merkbaar beperkt. Intusschen hebben de
herhaalde bezoeken der helopeltis in de laatste jaren de offi>
cinalis-plantsoenen te Tjiniroean en te ïjibeurein , die toch
reeds langzaam groeiden , zoodanig geteisterd , dat men daarvan zeker */t als waardeloos moet beschouwen. De schrale ,
ziekelijke boompjes sterven meer en meer af en leveren
geen bruikbaren bast.
Voor het onderhoud der tuinen gaf men zich bij voortduring veel moeite. Terwijl de nieuwe tuinen zorgvuldig
van onkruid vrijgehouden en de slechte stukken voor
zooveel mogelijk bemest werden , ging men voort met oude
tuinen op nieuw in terras te leggen. De gotde invloed
der toegepaste bewerking van den grond is duidelijk
zigtbaar in den gezonden en snellen groei der boomen.
Het aantal boedjangs werd op de meeste établissementen
eenigszins vermeerderd, zoodat men minder afhankelijk
werd van de steeds zeer ongelijkmatige opkomst van daglooners, die vaak geheel ontbraken wanneer ze liet meest
noodig waren. Arbeid op taak was regel, en aan het vaste
werkvolk werd de gelegenheid geopend om door extraarbeid een hooger loon te verdienen.
De oogst van 1878 bedroeg 120 342 Amsterdamsche
ponden kinabast. Hiervan werden 112321 Anist. ponden
bestemd voor verkoop in Nederland, 6000 voor bereiding
van quiuetum (zie vorig verslag blz. 189 ' ) ) . e n 2021 voor
andere behoeften van den militairen geneeskundigen dienst
in Indie.
Voor den afvoer der geoogste basten kon tot November
het noodige trekvee gemakkelijk verkregen worden , doch
later kostte dit meer moeite, omdat de bevolking, toen
') Ter aanvulling van het aldaar medegedeelde moet hier worden
aangeteekend dat de bereiding van qainetum uit de bovenbedoelde
hoeveelheid van 6000 Amsterdanische ponden tsuccirubra-) bast niet
is opgedragen aan den in vorige verslagen genoemden militairen
apotheker E I J D M A N N , die zich in eene bijzondere methode van bereiding had geoefend, maar aan den eersten laborant bjj het scheikundig laboratorium van den militairen geneeskundigen dienst te
Batavia. Ue heer EIJDMANN heeft 's lands dienst verlaten.
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de regens (litninal bijzonder vroeg) invielen, hare buffelt
noodig had voor bet heploegen der sawahs.
De ten verkoop bestemde 112321 Amsterdamsche ponden
(110 973 halve kilogrammen) kinabast werden in 112 kisten

en 803 balen naar Nederland gezonden. Het netto-gewigt
van den voorraad bij ontpakking hier te lande bedroeg
107 909 halve kilogrammen. Toen in April 1879 72 kisten
en 689 balen waren aangekomen , werd besloten om deze
hoeveelheid al vast te verkoopen, omdat er veel vraag
naar kinabasten w::s en dus hooge prijzen schenen bedongen te kunnen worden. Van daar dat dit jaar twee
kinaveilingen te Amsterdam gehouden zijn , eene op 30
April en eene op 2 Julij. Vódr de veilingen werden ruim
438 halve kilogrammen bast als monsters verkocht voor
f 1529,50. De in veiling verkochte 107 471 halve kilogrammen bragten f 195 887,73 op. De gemiddelde opbrengst per half kilogram — alle verschillende soorten
van basten dooreen genomen — bedroeg op de veiling
van 30 April f 1,77", op die van 2 Julij f 2 , 0 3 " . (De
onderscheidene soorten bragten elk voor zich in de eerste
veiling méér op dan in de tweede; maar de verhouding
tu-ischen de hoeveelheid der duur betaalde — veel chinine
houdende — fabriek basten en den voorraad der zoogenaamde
winkelbasten , alleen voor pharmaceutiscli gebruik geschikt,
was bij de tweede veiling gunstiger dan bij de eerste.)
Voor verdere bijzonderheden moet verwezen worden naar
de bijlage VV hierachter, die zeer uitvoerige opgaven bevat
nopens de kinaveilingen in 1878 en 1879.
De op blz. 189 van het vorig verslag besproken proeven
met het zoogenaamde » mossing process" van Mc. IVOR
werden bij de goiivernements-kina-onderneming voortgezet
en zijn thans toegepast geworden op 1130 succiruhra's,
52 otfieinales, 100 calisaya's schuhkrafft, 2 micrantha's,
2 hasskarliana's, 2 paliudiana's en 2 lancifolia's. De planten verdragen het uitsnijden der baststrooken uitmuntend ,
en mogen al enkele een korten tijd kwijnen , ze herstellen
zich over het algemeen zeer spoedig. Het blijkt echter
dat de bast zich zelden volkomen herstelt. Meestal bleven
in de vernieuwde strook gapingen bestaan , en zelfs kwam
het dikwijls voor dat eene geheele strook zich niet vernieuwde. De boomen — succiruhra's althans — stierven
daarvan echter niet; na twee jaren was de wond bijna
geheel bedekt door uitgroeijing van het hout dat met
bast bedekt bleef, en de boomen groeiden verder alsof zij
niets te lijden hadden gehad. Het wegnemen eener tweede
strook bast, nadat de eerst geschilde zich had vernieuwd ,
werd zeer goed verdragen.
In het vorig verslag is reeds vermeld dat de ledgerianaboomen , waarop in 1877 de kunstbewerking was toegep a s t , geen nieuwen bast hadden gevormd , en dat men
nu zou beproeven of bij die soort bekere uitkomsten konden
verkregen worden wanneer de schors niet tot hare volle
dikte werd weggesneden. Men wenschte namelijk op deze
wijze te waarborgen dat de cambium-laag op den stam ,
de zetel der nieuwe bastvorming, (die bij liet schillen
van reepen tot de volle dikte van den bast, met hoeveel
voorzigtigheid dit ook geschiedde, steeds te lijden bad ,)
volkomen onbeschadigd bleef. De binnenste , hoofdzakelijk
uit bastvezels bestaande, laag van den bast, die onmiddellijk over het camhium l i g t . werd dus bij het snijden
gespaard, en men hoopte dat dit laagje den dienst zou
doen dien het mos heeft te verrigten bij Mc. IVOR'S methode.
De uitkomst der proef overtrof de verwachting. Zestig
boomen , op die wijze behandeld. gaven niet de minste
bewijzen van ziekelijkheid of zelfs van korte voedingsstoornissen ; ze lieten zelfs geen blad vallen ; en de bast
herstelde zich onder afstooting van het gespaarde laagje
('t welk zich tot lederkurk vervormd had) zoo snel , dat
men stellig kon verwachten dien binnen twee jaren tot
zijne oorspronkelijke dikte hersteld te zullen zien. Ren
gedeelte der boomen , waarop deze nieuwe methode van
schillen — of liever schrapen ') — werd toegepast, werd
onbedekt gelaten , een ander deel met mos of indjoek bedekt. Deze bedekking is niet noodig voor de vernieuwing
der schors, maar men wilde zien of die er welligt door
bespoedigd of op andere wijze bevorderd werd. Dok bij
de toepassing van .Mc. IVOR'S systeem heeft men , in plaats
J
) Men snijdt of schraapt eerst de primaire ea daarna de secundaire schors in kleine dunne stukken af.
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van mos, [ndjoek gebruikt, omdat li"t gemakkelijker ie
Ijoliuiidelen en op ileu duur goedko<(per is. Yoorloopig
o-af de bedekking met deze stof goede uitkomsten.
De scheikundige onderzoekingen , die bij de gouvemeiiients-kina-onderneming werden verrigt, hadden in de
eerste plaats ten doel om te constateeren in hoeverre de
oorspronkelijke ledgeriana-booinen , die na de droogte van
1877 begonnen te bloeijen , als zitiidboomen te gebruiken
waren , en om het chiuine-gehalte der jonge ledgerismazaailingen te bepalen , een punt waaraan veel waarde
moest gehecht worden in verband met de dikwijls uitgesproken vrees voor verbastering dezer edele soort. l)eimalyses bewezen dat het chinine-gehalte van de zaailingen ,
die in uiterlijken vorm op den moederboom geleken , zeer
voldoenile w a s , en dat dit geringer werd naarmate de
afwijking in uiterlijken vorm en in den aard van den bast
grooter was. Hieruit laat zich opmaken dat het zeer goed

C. succirubra.

Totaal .

mogelijk zal zijn de plantsoenen der ledgerimm-zauilingen
te zuiveren, in dien zin namelijk, dat men het eerst de
op het oog herkenbare boomen van mindere kwaliteit
uitgraaft, (waarvan de basten voor plinrmaceutisch gebruik kunnen dienen ,) terwijl het overblijvende! gedeelte
van het plantsoen bestem 1 blijft voor exploitatie op de
gebruikelijke wijzen, met sparing van de stompen of van
de .stammen.
Aan scheikundige analyses werden voorts onderworpen
de volgens Mc. IVOR'I methode onder eene mosbedekking
vernieuwde bastreepen. De onderzoekingen konden echter
nog allee.i bij de geregenereerde sucuirubra-basten met
vrucht geschieden , omdat de vernieuwde strooken van de
andere soorten nog te jong waren. De verkregen uitkomsten blijken uit liet navolgende! overzigt. (De vernieuwde
bast werd scheikundig onderzocht na 1 jaar onder mos
te hebben gegroeid.)

C. pahudiana.

C. hasskarliana. C.

hasskarliana.

Oorspron- VerOorspron- VerOorspron- Ver- Oorspron- Verkeiyke nieuwde keiyke nieuwde kelyke nieuwde kelyke nieuwde
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.

.

.

1.96

>

1.70

0.31
•

0.77
»

1.98
•

2.23
»

1.47

1.62

1.06

1.16

2.00

2.00

2.03

0.27

0.26

0.41

0.40

0.48

0.11

4.35

2.91

3.58

3.20

4.29

4.46

4.34

1.06

1.12

1.56

»

t>

2.36
»

2.90

0.57
»

0.36
•

»

i

1.17

3.73

4.T2

1.10

0.40

0.70

0.52

1.05

7.46

9.20

3.84

De vernieuwde bast won het dus in alkaloïd-gehalte
veelal van den oorsproukelijken. Bij de succirubra's was
het verschil zeer aanzienlijk, en bij later onderzochte
monsters van 19 maanden groei is zelfs gemiddeld 3.29
pet. chinine gevonden. Bij deze onderzoekingen bleek ook,
d a t , ofschoon de regeneratie over de geheele lengte der
strook te gelijker tijd geschiedt, de zamenstelling van
deu vernieuwden bast toch volstrekt niet over de geheele
lengte der strook gelijk i s ; het onderste gedeelte bevat
bijvoorbeeld over het algemeen meer cie.chonine dan de
hoogere gedeelten. Voorts is het merkwaardig dat de onderlinge verhouding der alkaloïden in den vernieuwden
bast eene geheel andere is dan in den oorspronkelijken bast.
De scheikundige onderzoekingen van de voor verkoop
bestemde basten leverden weinig bijzonders op en zullen
voortaan op beperkter schaal plaats vinden. Bij de zoogenaamde winkelbasten hebben geringe verschillen in het
alkaloïd-gehalte weinig invloed op den prijs. Het kan dus
niet veel nut hebben om telkens de analyses van de inférieure basten te herhalen, en ook bij de succirubra's
schijnen zij bij goede sorteering niet voortdurend noodig.
In het afgeloopen jaar werden scheikundige analyses
ook toegepast op kinabasten die van particuliere ondernemingen op Java en van de proefaanplantingen op Sumatra afkomstig waren. De zamenstelling bleek vrij wel
overeen te komen met die van basten derzelfde soort uit
de gouvernementstuinen bij Bandong ').
De formatie van het Europesche personeel bij de gouvernements-kina-onderneming is in het afgeloopen jaar
(Indisch Staatsblad 1878 n°. 288) uitgebreid met een adjunct-directeur (tot welke betrekking echter eerst in Junij
>) Uit den oogst van het particuliere land Tjiomas (Buitenzorg)
zü" in April jl. te Amsterdam in veiling gebragt 5039 halve kilogrammen kinabast, waarvan 3782 calisaya schuhkrafl't, 999 suecirubra en 258 ledgeriana (gruis). De verschillende soorten bragten
respectievelijk f 0,70 a 1' 1,85, f 0,83 a f 1,70 en f 0,70 per half kilo
op j en bevatten de eerste 1.17 a 3.136 pet. alkaloïden, de tweede
3.49, en u e derde 0.805 pet., waarvan 0.254 a 0.89, 0.7 en 0.12 pet.
chinine.

Vereiwwde
bast.

1.42

0.67

T>

C. micrantha.

ffi
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i

1879 de sedert eenige jaren reeds bij de onderneming
gedetacheerde controleur 1ste klasse is benoemd), en met
twee opzieners. De aanstelling van een adjunct-directeur
is noodig geacht om te voorkomen dat deskundige leiding
ontbreken zou als de tegenwoordige directeur aan den
dienst mogt ontvallen. De aanstelling der twee opzieners
hield verband met de uitbreiding der onderneming. Het
inlandsche personeel is met 1 inandoor en 16 boedjangs
vermeerderd; de aanleiding tot deze vermeerdering van
het aantal vaste werklieden (dat nu op 196 man is gebragt) werd reeds hierboven vermeld.
3°. Landbouw-ondernemingen uitsluitend op contracten met de
bevolking berustende.
Suikerfabrieken.
Terwijl van de op den hierbedoelden voet werkende
suikerondernemingen — iu 1877 ten getale van 50 — in
het afgeloopen jaar 4 ophielden te bestaan (Sakerta in
Cheribou, 1'radjenan en Kiringan Tjilik in Kadoe , en Ketabang in Soerabaija J )), kwamen er daarentegen 3 — alle
in Japara — voor het eerst in w e r k i n g , namelijk Soembring, Tlogowoengoe en Senennan , met een aanplant van
respectievelijk 100, 22 en 20 bouws. De eerste van dit
drietal behoorde aan een Europeschen ondernemer, de
beide andere aan Chinezen. Van de 4 te niet gegane
fabrieken waren er 3 in handen geweest van Chinezen.
In liet afgeloopen jaar telde men derhalve op Java (buiten
de particuliere landen en de Vorstenlanden , waarover zie
blz. 193 en 196) 49 vrije suikerfabrieken , van welkeer 17 het
eigendom waren van Chinezen 3 ). Deze Chinesche ondernemingen waren voor het nieerendeel op de kleinste schaal
ingerigt. 8 .laarvan hadden eene productie beneden de 1000
pikols, 2 beneden de 2000 pikols, en de 6 belangrijkste
") De drie eerstgenoemde fabrieken waren in 1877 reeds gesloten
geweest; de vierde had in dat jaar geen opgaven ingezonden.
') 3 dezer ondernemingen hadden een Europeschen administrateur.
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leverdon een product van 10 200, 9300, 8045,3386,3307
en 3300 pikols. Bene beeft In 1878 geen aanplant verwerkt. In hunden vun Kiiropenneu waren :i2 abrieken ,
van welke er 2 , ofschoon zij over een aanplant beschikten
van 31 en 9(5 houws, tijdelijk gesloten waren. (De aanplant van ilis eene fahriek werd voor bibiet gebruikt, en
die van de andere op eene nabij gelegen onderneming van
denzelfden eigenaar verwerkt.) Van de 30 Ruropesche
ondernemingen die in 1878 hebben gewerkt, waren er 20
welker productie loooo pikola overechreed;(datemaakten
van 10 20(1 tot 29 5(io pikola;) 8leverden tuaaoben de3000
en 10 000 pikols op, en vmi 4 bleef de productie beneden
de 2500 pikola.
Alle 40 fabrieken te /.amen verwerkten een aanplant van

8798 houws en verkregen daarvan 404 761 nikols, d. i.
gemiddeld 40 plkobl ]ier houw. In 1877 waren 45 fubrieken aan den gang geweeat, maar van twee was toen de
productie en van eene derde, met eene opbrengst van 14800
pikola, de aanplant niet gemeld. De 4 2 , wier aanplant
wel was opgegeven, verwerkten toen het product van
8508 3 / 4 houws en maakten daarvan 415 277 pikols of dooreen genomen 48.80 nikols per houw. ')
Opgaven ten aanzien van elke fahriek in liet bijzonder,
ook wat de namen der eigenaren en der administrateurs
en het getal gebezigde arbeiders betreft , vindt men in
bijlage W W , waaraan liet hier volgend gewestelijk overzigt betreffende den aanplant en de productie is ontleend.

1878.

1877.
Aantal

GEWEST EN.

Ondernemingen waarvan o igavea
z.()n ontvangen.

Aantal

zijn ontvangen.
aaii\vc-

aaawezige
ondcrne-

Ondernemingen waarvan o pgaven

Aantal.

mlngeu.

Verwerkte
aanplant
(in
bouws).

Gcniidilge
Totale
delde
productie productie
per bouw onderne(in
pikols).
(in
mingen.
pikols).

Aantal.

QemtdVerTotale
delde
werkte
productie
productie
aanplant
(in
per bouw
(in
(in
bouws). pikolsj.
pikols).

12

11

1 440

70 477

48.73

11

10

1382

60 616

45.30

5

5

1372

65 811

47.90

5

5

1352

55 444

41.00

o

2

401

17 700

44.11

2

2

400

18 000

45.00

2

2

418

20 300

48.56

5

5

632

24 462

38.70

3

3

1 111

35 450

31.81

3

3

324

7 770

24.00

10 «)2135

152 973

64.72

10

10

2 547

130 768

51.31

3

2

370

16 650

45.00

11
3

1

252

8 997

35.70

4

4

1 116

50 669

45.40

4

4

1176

62 800

53.39

3

3

79

I 640

20.75

3

3

87

1230

14.13

3

1

3

60

20.00

1

1

5

65

13.00

»

1

1

352

24 500

69.60

6 000

34.13

1

1

171

2 450

14.32

b)
8 5083/4 430 077

48.80

49

47

8 798

404 701

46.00

1

>

»

1

1

50

43

175'/4

»

a) Dit cijfer betreft slechts 9 ondernemingen, daar van ééne fabriek, met eene productie van 14 800 pikols, de verwerkte» aanplant
niet is opgegeven.
Ii) Opgaaf nopens 42 ondernemingen (zie noot
Uit de aangehaalde bijlage kan gezien worden dat ook
in 1878 weder de hoogste productie werd verkregen door
de fahriek Boekodono in Soerabaija , namelijk ruim 84 pikols per bouw. Het naast hierbij kwamen de fabrieken
Nieuw-Poerwodndi in Madioen en Bagoe in Probolinggo,
met eene productie van 69.60 en 66.66 pikrll per h o u w ;
voorts Klidang in Pekalongan en Tangoenaii en Ngoro in
Soerabaqa, die 63.03, 03.49 en 60.17 pikols per bouwproduceerden. Daarentegen bedroeg bij een lOtal ondernemingen de productie slechts 20 pikols per houw of
daarbeneden, en een paar op zeer kleine schaal werkende
(Chinesche) fabriekjes maakten zelfs minder dan 1 of 2
pikols per bouw.
Bij verreweg de meeste fabrieken wordt de grond hewerkt volgens het Reynoso-sjsteem , evenwel, zoo als reeds
vroeger werd medegedeeld , hier en daar gewijzigd naar
de persoonlijke inzigten der ondernemers of administrateurs.
Aan den eigenaar der fabriek ï i r t o in Pekalongan werd,
onder de noodige voorzorgen tegen benadeeling van den
eigen landbouw der bevolking, door de Indische Regering
de beschikking gegeven over een zeker volume injectieen voedingswater uit eene bestaande leiding, waarvan
liet onderhoud echter voortaan ten laste van den fabriekant

zou komen, üok in het onderhoud van eenige dammen
werd hem een aandeel opgelegd.
De berigten die ontvangen zijn aangaande de wijze
waarop de fabriekanten zich de voor den aanplant noodige
') Over de laatste tien jaren wezen de opgaven nopens de vrjje
suikerfabrieken op Java de navolgende totalen aan:
Aantal
fabrieken bij
welke (of ten beJaren. boevcvan welke;
een riet-aanplanl
is verwerkt
geworden.

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

24
24
24
23
29
38
44
45
45
47

Aanplant (in bouws)

Productie (in pikols)

voor zoover

voor zoover

opgegeven.

opgegeven.

3 154 (voor 23 ondern.) 94 649 (voor 23 ondern
3 337 , 24
„
133 984 „ 24
,
3 314 „ 23
„
124 082 „ 24
1666 „ 12
„
159 880 „ 23
,
2 163 „ 17
213 549 „ 29
,
2 287 „ 1 5
„
228 013 „ 37
.
3 748 „ 16
233 304 „ 40
,
G830 „ 34
377 980 „ 43
,
8 509 „ 42
430 077 „ 43
,
8 798 „ 47
„
404 761 , 47
„

Ujjlajre C.
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vorig verslag benuttigd konden worden, telde men bij het
eind van 1877 Op .lava 100 tahaksHudcriiemingeii, zonder

en aangaande de inrigting der

te rekenen die op de door het Gouvernement in huur of in

.. , • ,|.,,M kou.en in hoofdtaak vrij wel overeen m e t die
>' .'n-• In vurige v e r s l a g e n ree.Is werden
opgenomen.

erfpacht afgestane gronden, die op particuliere landerijen
en die in de Vorstenlaulen. Nader verkregen gegevens
hebben echter doen zien dat ééne onderneming ten onregte

Evenwel !• thans gemeld dat bij enkele rubrieken ook
iriiftDO w e ' a ' s •n***"*0» gebruikt wordt. Voorts valt aan

was medegnrekend (de arfnaahteonderneming Boemiaifoe in
Paeoeroeen) en drie te weinig waren opgegeven (Rlambangan in Kadoe en Goerab en Brenggolo in Kediri), van

7. teekenen dat de eigeneren van Toelies en Ardjowinangon
in H e n i b e n g ,

Tweede Kamer, iso

die t u t d u s v e r aan de b e v o l k i n g voorschot,

.rjiveii on liet door haar teteelen gewaa (verg. vorigvenkg

welke liet echter niet blijkt of zij in 1877 gewerkt hadden. Het totaal had dus werkelijk bedragen 108. Daarvan
bielden er in 1878 19 op te bestaan ' ) , en werden er 5
tot 2 vereenigl. Daarentegen werden er 3 gesplitst in 0
ondernemingen, en werden 4 nieuw opgerigt (2 in Pasoeroean zonder bepaalden n a a m , toebeboorende respectievelijk
aan een Chinees en een inlander, en Toengéen Kepandjen
in Kediri, beide ondernemingen van Europeanen). Hij liet
eind van 1878 was dientengevolge het getal van 108 gedaald tot 153. Van deze hebben er in dat jaar 28 niet
gewerkt; ten aanzien van 11 zijn geen opgaven ingekoïnen; de overige 114 verkregen eene productie van 9400 G08
kilo's. Over 1877, toen opgaven waren verstrekt ten aanzien van 123 ondernemingen, bedroeg de voor dezen opgegeven productie 10 382 203 kilo's. Over de jaren 1875
en 1870 vindt men (respectievelijk voor 124 en 145 van de
151 en 104 toen aanwezige ondernemingen) eene productie
van 10 544 650 en 12 048 779 kilo's vermeld.

bil. 100) i van dit stelsel hebben afgezien , omdat liet bleek
dut de planters voor het riet te weinig1 zorg droegen.
Bedoelde eigenaren hebben t h a n s , even als de meeste
ondernemen UI andere gewesten doen, eenvoudig gronden
van de bevolking ingehuurd om die met eigen middelen
te doen bewerken.
De vaste daglcfenen voor bet werk 1 ij de fabrieken bedroegen in 1878 f 0,90 a f 0,40; voor werk bij aanneming
of op taak verschilden de verdiensten per dag van f 0,30
tot f 1,00. Daglooners in Madioen kregen vóór den maaltijd een voorschot van f 5 tot f 10, mits zij zich verbonden om tegen een overeengekomen dagloon gedurende den
maal-tijd te zullen uitkomen voor een of ander bepaald
werk. Voor ambachtslieden vindt men dagloonen opgegeven: van f 0,40 tot f 0,80 voor Cberibou, van f 0,75
tot f 1,50 voor Pekalongan, van f 0,00 tot f 1,50 voor
Soerabaija en van f 0,70 tot f 1,50 voor Probolioggo;
terwijl als maandloon te goed gedaan werd: in Tagal f 15
a f 8 5 , in Rembang f 18 ft f 24 en in Japara f 10 en meer.

Voor elke onderneming in het bijzonder zijn opgaven
over de jaren 1877 en 1878 vervat in bijlage X X , terwijl
de totalen voor elk gewest kunnen blijken uit het volgende
overzigt.

Tabaksondernemingen.
Luideus de opgaven, die bij de zamenstelling van het
1 8 7 7.

G E \V E S T E

N.

Preanger regentschappen

Cberibon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo

Bezoeki
Banjoewangi
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri

Productie.
Aantal
ondernemingen
die öf niet
aanwezige
gewerkt hebben, Aantal
Hoeveelheid
OIldiT"
óf van welke
geen opgaven zijn ondernemingen
nemingen. (in kilo's).
ingekomen.
Aantal

8
1
1

8
1
»
1
6
10
1
13
15
14
3
12

3

. . . .

....

1898.

8
10
2
144)
23
16
3
12
3

Q

1
52/)

1
4
1
22

30

108

45

123

11 e)

Productie.
Aantal
ondernemingen
aanwezige
die öf niet
gewerkt hebben, Aantal
Hoeveelheid
onderöf van welke
ondergeen opgaven zijn
(in kilo s).
nemingen
nemingen.
in{rekomen.
Aantal

125 732

116 289

•» a)
t>

30 000
74 850
1 427162
43 300
1 002 386
995 000
2 225 250
38 000
438 500
67 500
345 000
»

3
7
9
1
13
22

13
3
12
3
11
i

49
7)3 569 523
153

2
2
•
3
2
»
2
1
»
2
24
39

85 000
129 500
707 500

7
1
10
20
13
1
11
3
9
»
25

20 000
1 293 438
c) 2 013 000
2 151 500
10 000
d) 757 670
187 500
284 524
»
h) 1 740 687

114

9 496 608

10 382203
o) De oogst was geheel mislukt.
t>) De erfpaehtsonderneming Boemiajjoe is thans afgevoerd (zie boven).
t) Hieronder voor 3 ondernemingen 430 000 kilo's krossok.
'')
v
r 1 onderneming
40 000 „
„
e) 1 meer dan de opgaaf in 't vorig verslag, toen ten onregte geen melding was gemaakt van de onderneming Jilnmhnngan.
f) 2 meer dan in 't vorig verslag, doordien in de opgaven over 1877 verzuimd was melding te maken van de ondernemingen Goerah
en Brenggolo.
j ) Hieronder voor 4 ondernemingen ook de geproduceerde krossok, waarvan de hoeveelheid echter niet is opgegeven.
Ii) Hieronder voor 3 ondernemingen 351 250 kilo's krossok.

In aansluiting aan vorige verslagen wordt nog het
volgende medegedeeld met betrekking tot de uitkomsten
«Ier cultuur in 1878, en de wijze waarop de ondernemers
zicli het product verschaften.
In de Preanger regentschappen wordt tahak geteeld op
tegalvelden als eerste gewas en op sawahs als tweede gewas (na de padi). Meestal plant men hier Manilla-tabak.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1879-1880.

Eene der 8 ondernemingen in dit gewest werd in 1878

') Van deze waren er 4 reeds in 1877 gesloten geweest en hadden er 9 destijds eene gezamenlijke productie gemaakt van 345 225
kilo's. Van de 6 andere waren over 1877 in 't geheel geen opgaven
ingekomen.
*
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opgeheven.

Hetzelfde was het geval met de eenige on lrr-

neming in Cheribon, en met 'la eenige In Tagal. In
liet district TjonialKidoel vun laatstgenoemde residentie
wordt evenwei nog een weinig tabak voor de Europesche
markt geteeld, welk product geleverd wordt aan de in

Pekalongan gevestigde onderneming Kadjen. In ivkal o n g e n , waar zich ^ondernemingen bevinden, verstrekken

de opkoopen nadplentjjee en voorschot een de bevolking,
die dun de tabak als tweede gewas op DAM sawabs verbouwt. Ook in Samarang worden de zaal plantjes (van
Manilla-zaad) door de ondernemen kosteloos aan de DO"
volking verstrekt, maar voorschotten worden niet gegeven,
en ook wordt niet bedongen dat later de tabak geleverd
moet worden. De slech'e productie in de geringe prijzen
van het gewas van twee achtereenvolgende jaren hebben
daar veel schade veroorzaakt: ééue onderneming werd voor
goed) twee andere werden tij lelijk gesloten. Zoo als reeds
in het vorig verslag werd medegedeeld, oefenden de lage
prijzen, die voor het product op de Euro pest* he markt besteed werden , ook een zeer nadeeligeu invloed uit op den
bloei der in R e m b a n g aanwezige ondernemingen : éénedier
ondernemingen werd opgeheven, en twee werden tijdelijk
gesloten, terwijl de meeste overige fabriekanten den omvang hunner zaken moesten inkrimpen. Enkele ondernemers in B e m b e n g bepaalden er zich toe van de bevoU
k i n g het gewas op te koupen dat deze vooreigen rekening
en risico had geteeld. Andere verzekerden zich van product door het verstrekken van zaadplantjes tegen verbindtenis van de zijde der planters om tegen bepaalde
prijzen de tabak aan de schuren te leveren. Weer anderen
hadden bovendien eigen UU)plantingen op gronden die zii
van de bevolking gehuurd hadden. De huurprijs dezer
gronden bedroeg voor den tijd dat ze noodig waren f 5
tot f 7 per bouw. In Soera ba tja is ten yevolge der reeds
genoemde oorzaak éón van de bestaande twee onderne
mingen te niet gegaan. De nog overblijvende onderneming
verkreeg het product door opkoop van de bevolking, zonder dat daarop voorschot was verleend. De tabak werd
f roen aan de schuren geleverd tegen f 10 iï f 2 5 de duizend
laderen, al naar gelang van de kwaliteit en grootte
van het blad. De uitkomsten van den oogst waren bevredigend. Xadat door de slechte oogsten van do laatste
jaren de in Pisoeroean gevestigde tahaksoiidcrncmingen reeds min of meer waren achteruitgegaan, hielden er
in het afgeloopen jaar drie op te bestaan , terwijl twee an lere
tijdelijk gesloten werden. lutussclien kwamen , zooals hooger gezegd, in deze residentie twee nieuwe ondernemingen
in werking. Het product werd in Pasoeroran van de
bevolking opgekocht, hetzij te velde (de zoogenaamde
» g r o e n e " opkoop), hetzij nadat het gewas geoogst en
gedroogd was (de zoogenaamde » drooge" opkoop). Verstrekking van zaadplantjes door de ondernemers vond in
dit gewest niet plaats. Over 't algemeen bestee Uien de
planters er weinig zorg aan de cultuur. De oogst was weder
niet gunstig en van inférieure kwaliteit; wel was de weèrsgesteldheid over't algemeen niet onbevredigend, doch de aanhoudende aschregens uit den berg Rmeroe bragten aan
het gewas veel nadeel toe. In Probolinggo was de weêrsgesteldheid voor de tabak zeer gunstig. Zoowel wat kwaliteit als kwantiteit betrof was men in dat1 g e we't over den
OQgtt zeer voldaan. In Bezoeki was de oogst, op enkele
uitzonderingen na , vrij bevredigend , doch de ondernemers
maakten voor het product geen zeer voordeelige prijzen.
Drie hunner staakten het bedrijf. De planters, die in dit
•gewest door de ondernemers van bihiet worden voorzien
(maar geen voorschot krijgen), ontvangen bij inlevering
in de schuren f 10 ft f 40 per duizend planten. De soorten,
voor de Europesche markt geteeld, zijn Kadoe-, Djemheren Deli-tabak. Do meest gewilde gronden voor de tabakscultuur in Bezoeki zijn nieuw ontgonnen boschgronden ,
waarop alsdan de tabak als eerste gewas wordt geteeld.
Voor het grootste gedeelte geschiedt echter de aanplant
als tweede gewas op sawahs en tegals. Een van de drie
ondernemingen in Banjoewangi verkreeg haar product in
1878 niet uitsluitend door opkoop, maar ook voor een
gedeelte door eigen aanplant. Verstrekking van bihiet
door de ondernemers, voor zoover die in dit gewest plaats
vond, geschiedde tegen beding dat het daarvan te verkrijgen
gewas aan de onderneming moest worden geleverd. i)e
weersgesteldheid was in Banjoewangi voor de tabakscultuur
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vrij gunstig. In Banjoemas was het geen gewoonte zaadplantjes aan de bevolking te verstrekken. Voorschotten
werden slechts bij uitzondering gegeven. Dé oogst viel
in hei. begin t e g e n , doch herstelde zich later eenigszins.
De stand der prijzen op de Europesche markt was oorzaak
dat éene onderneming tijdelijk gesloten werd, en dat bij
andere de zaken werden' ingekrompen. In Hagelen plegen

de ondernemen wel zelf do bihiet te verstrekken, maar
laten zij de planters vrij in de bestemming van het te
oogsten gewas. De weersgesteldheid was hier voor de tabukscultuur zeer gunstig. Ook de kwaliteit van het product
was naar wensch, dank zij de hetere bewerking van den
grond en de zorg aan de hrueijing van het product besteed.
In Kadee was de weersgesteldheid van gunstigen invloe 1
op de tabakscultuur; zoowel over de hoedanigheid als over
de hoeveelheid van den oogst was men tevreden. Het produet werd door de ondernemers verkregen 't zij door o p koop te velde, 't zij door het verstrekken van voorschotten ,
die later met tabak verrekend werden. Ook waren er ondernemers die hun product oogstten van ingehuurde gronden.
Hij drie ondernemingen in dit gewest werd in 1878 niet
gewerkt; één van deze werd voor goed opgeheven. De
eenige onderneming in .Ma lioen (van welke over 1877 geen
opgaven werden ontvangen) hield in 1878 op te bestaan.
De ondernemers in Kediri hielden zich aan hunne in 't
vorig verslag (blz. 192) vermelde afspraak om geen voorschot meer op het gewas te geven. Voorts hebben zij zich
verbonden om bij het opkoopen van de tabak een in onderling overleg vastgestelden maximumprijs niet te overschrijden. De uitkomsten van den oogst van 1878 waren
in Kediri verre van bevredigend. Vijf ondernemingen werüen opgeheven, terwijl negentien niet hebben gewerkt.
A.ndere

ondernemingen.

Nadat n e d s op blz 180 hiervóór het een en ander is aangestipt nopens de in een paar gewesten bestaande établissemeuten, w a a r d e bevolking hare koffij ter bereiding kan
overgeven oin ze door de ondernemers i n ' s lands pakhuizen
te doen leveren, komen te dezer plaatse hoofdzakelijk slechts
ter sprake de rijstpelmolens, die men vindt in de residentien
Pieanger regentschappen, Cheribon, Krawaug en Samarang. In de Preanger regentschappen bestaan, volgens de
thans ontvangen opgaven, 1!) rijstpelmolens, waarvan 2
aan Europeanen en 17 mm Chinezen toebehooren. Daarvan
hebben er in 1878 4 niet gewerkt, terwijl de 15 overige
aan de markt bragten 39 023 pikols rijst. Verdere bijzonderheden omtrent de bedoelde ondernemingen zijn niet geineld. De stoomrijstpeluiolen Tjilemaija in KrawaDg is in
den loop van 1878 van een Europesclien op een Chineschen
eigenaar overgegaan. Opgaven omtrent de productie bij
Tjilemaija of bij de overige rijstpelmolens in Krawang zijn
niet ontvangen. (In 1877 bestonden aldaar 12 dergelijke
ondernemingen , waarvan er 2 door stoom werden gedreven.) De eigenaren verkrijgen de padi van de bevolking
tegen f 15 a f 30 de tjaing (10 pikols) en zetten het prod u c t , na pelling, van de hand: plaatselijk tegen f 5 a f (5
per pikol en te Batavia tegen f 7 ft f 8 per pikol. De in
Cheribon bestaande stoomrijstpelmolen Boedhiradja leverde
in 1878 41870 pikols rijst af, tegen p. m. 30 000 pikols
in 1877. De padi werd van de bevolking opgekocht en
voor een gedeelte ook door de ondernemers op eigen (van
het Gouvernement gehuurde) gronden verbouwd. Nopens
de stooinrijstpelniolen Baiigadoea (op het particuliere land
Indramaijoe-west) is over 1878 niets gemeld. Evenmin omtrent eene in Samarang bestaande rijstpelmolen die aan
een Chinees toebehoort.
Eigenlijke cultuur-ondernemingon op van de bevolking
gehuurde gronden vindt men, voor andere gewas-en dan
suikerriet en t a b a k , over 1878 opgegeven ten getale van
7 , namelijk:
a. voor de teelt en bereiding van indigo 2 , met eene
productie van 1750 en 3000 kilo's, namelijk: één in Bagelen met 42 bouw* aanplant, tegen 80 in 1877, e i één
in Pekalongan, welker aanplant niet is gemeld. Deze
laatste onderneming werkte, naar het schijnt, in 1878 voor
het eerst; die in Bagelen had in 1877 een product van
2500 kilo's g e m a a k t ;
b. voor de rainehcultuur 3 , respectievelijk in Pekalong a n , Samarang en Banjoemas. Een daarvan, welker eerste
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aanplant (voor 1877) door bran 1 was vernield geworden,
schijnt in 1878 niet gewerkt te hebben j zij verkreeg althans
goeil product) 'Ie tweede oogstte voor het eerst, eene kleine
hoeveelheid, maar had hij den aanvang van 187!) nog niets
verwerkt '); terwijl de derde , toen zij MauweUjIci tot stand
was gekomen, reeds gesloten werd, omdatde inachinerien
hij executie werden verkocht; "•)
c. voor de teelt en bereiding van vanille 2, namelijk:
één In de Preanger regentschappen (vermoedelijk dezelfde
als die in 't verslag van 1S77 bedoeld op bil. 204), welke
iu 1878 25 kilo's produceerde (in 1876 85 kilo's, zijnde
dn productie van 1877 niet opgegeven), en eene nieuwe in
Samarang , welke eerst in 1879 product dacht te verkrijgen.
Tliee-uan plantingen op gronden der bevolking vond men
alleen in de Preanger regentschappen tot eene uitgestrektheid van 200 en 40 bouws in de nabijheid en ten behoeve
der op erfpacht* en huurperceelen gevestigde theefabrieken Was pad a en Tjinangran, behoorende tot de in de
volgende rubriek te bespreken ondernemingen.

GEWESTEN.

Per transp.

I

Pekalongiin. .

1

Samarang. . .

Pasoeroean . .

Aantal
Aantal
onderncminbouws op
gen waar
31 Dec. 1878
de opgegeven Productie over 1878.
voor
cultuur
de opgegeven
wordt gedrecultuur in
vcn. ')
exploitatie.4)
Koffl|.

Bantam . . . .

I

5

Krawang . . .

1

1

2 514 pikols.
20 id.

Preanger regentschappen

115,
Il 15) 30,

1 646

id.

Transporteer*.

1211
11 15j 36

4 180 pikols.

2520

Proboliuggo .

2

2 334
|
18 385
»
?
53

9

l i
II 3|i 12

123)
II 3 33
III 7|
1

Ken overzigt van den landbouw op de hierbedoelde
gronden vindt men in bijlage YY. Er waren, zoo als
reeds op blz. 93 en 94 hiervóór is gezegd , bij bet eind
van bet afgeloopen jaar 266 erfpachts- en 50 huurperceelen.
Ten aanzien van ettelijke ondernemingen, welke uit meer
dan één perceel bestaan, vindt men in de genoemde bijlage de opgaven voor de verschillende onderdeelen vereenigd uitgetrokken. Uit de voorhanden gegevens valt
echter niet met zekerheid af te leiden of sommige
perceelen, die zich in handen van denzelfden erfpachter of huurder bevinden en waarvan in de bijlage het
productiecijfer enz. vereenigd staat uitgetrokken, niet
welligt op zich zelf staande ondernemingen uitmaken.
Terwijl men hier nopens dd uitkomsten der exploitatie
van de bedoelde erfpacht- en huurperceelen eene recapitulatie doet volgen , moet daarom inzonderheid een voorbehoud worden gemaakt omtrent de juistheid der cijfers
welke het getal ondernemingeu moeten voorstellen.
Overigens dient in het oog gehouden te worden dat op
enkele ondernemingen meer dan één hoofdproduct wordt
verbouwd , weshalve de zoodanige in het thans volgende
overzigt twee- of driemalen voorkomen.

4 180 pikols.
•
94 id.

1211 ..,
1115) 3 6

Cheribon . . .

4°. Landbouw op gronden door het (ïouvrrnement in erfpacht
of in huur afgestaan.

GEWESTEN.

Aantal
Aantal
onderneniinbouws op
gen wair
31 Dec. 1878
de opgegeven Productie over 1878.
voor
cultuur
de opgegeven
wordt gedrecultuur
vcn.
in exploitatie.

l

\ 2
II l) a
HOI 14
II 4) 1 4
1 l
\
III 2)

6 068 (32)
550

(2)

id.

2267 (11)

id.

9642 (30)

id.

260

(2)

i

9 758
•

3ö

?

id.

6'/, id.

4886 (14)
373

(3)

Bezoeki . . . .

I

1

619

id.

90

(1)

Bagelen....

1

M 2

1134
»

id.

650

(2)

Il ij
1

Madioen. . . .

Il
I
II
III

d

8

! 10
2) 1U
9)
1 12
2)

I 41
II 5 12
III 3|
190)
II 35 139
III 14)

1 827'/, id.
11336
•
?
1109

990 (10)

id.

3653 (12)

id.

2010

(9)

1

?
50 836 pikols.
•
?

31439(128)

Thee.
Batavia . . . .
Preanger regentschappen

I

1

45 000 kilo's.

,! 'i| » a) 1602• 822

id.

150

(1)

4 045 (19)

Cheribon . . .

I

1

50 000

id.

300

(1)

Bagelen....

I

1

300 000

id.

640

(1)

(5)

..'U »

70

(1)
3478 (26)
6 068 (32)

1 997 822 kilo's.

5135 (22)

1

ii) l$y 2 ondernemingen wordt ook thee verkregen van de eigen
aanplantingen der bevolking in den omtrek : bjj VVaspada van 200
bouws en by TegalTjinangran-Tjiseda van 40 bouws. De op die
wijze verkregen thee is in de hier opgegeven hoeveelheid begrepen.

Suiker.
') In de eerste helft van 1878 werd vernomen d i t de eigenaren
der onderneming in Samarang er in geslaagd zouden zjjn een werktuig te ontwerpen, waarmede zjj zich vleiden de hinderpaal t l kunneu wegnemen die tot dusver de ontwikkeling der ramehcultiiur
iu den weg stond, de inoeu'eljjkhcid naineljjk om langs mechanischen
weg den spinbaren bastvezel in genoegzamen staat van zuiverheid
at' te scheiden van het houtachtig gedeelte der raimhplant.
s
) Zoo als lager zal blijken (sub 6'. vau deze afdeeling) vindt
inen voor 2 ondernemingen in Soerakarta eene productie vermeld
van 1050 en 72 kilo's rameh.
*) Onder I worden bedoeld de ondernemingen waarvan de productie is opgegeven; onder II die welke nog geen product oogstten,
en onder I I I die ten aanzien van welker productie niets is gemeld.
2 De cijfers, welke in deze kolom tusschen ( ) geplaatst zjjn,
wijzen het getal ondernemingen aan, tot welke de opgegeven aanplant betrekking heelt.

I

1

Ciieribou .

I

2 b) 41 000

Pekalongan

III

Krawang .

1

13 739 pikols.
id.

?

251 (1)
175 (2)
196

(1)
(1)

Pasoeroean

I

1 c) 35 000

id.

400

Kediri. . .

I

2 d) 4 600

id.

152 (2)

I 6j
III i l

7

94 339 pikols.
?

1 174 (7)

Ii) D»ze productie is voor het meerendeel verkregen van aan-
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Aantal
Aantal
ondcrncmiubouws op
gen waar
31 Dec 1878
de opgegeven Productie over 1878.
voor
cultuur
d( opgegeven
wordt gedrecultuur
ven.
in exploitatie.

Uit hel voorafgegane blijkt nlzoo , dat op 139 ondernemingen kollïj ' ) , op 23 t h e e , op 7 suikerriet, op 13
tabak , op 22 kinu en op 33 inlandsche gewassen \vorden geteeld, muur dat op 35 der eerstbedoelde ondernemingen , op 1 der theeondeniemingen en op 20 van
de kina-ondernemingen n o g geen product geoogst werd ,
terwijl van 14 kolïïj-, 1 suiker-, en 2 tabaks-onderneiiiingen aangaande de productie in 't geheel niets is ge-

plantingen op gronden die van de bevolking /-l)n ingehuurd (by de
twee ondernemingen Blender en Kadbipatten tot eene uitgestrcktlieid van respectievelijk 264 en M9 bouw»),
e) Ook onder dit cijfer (betreffende de onderneming Alkmaar)
is de productie begrepen van aanplantingen door de bevolking op
hare eigene gronden bewerkstelligd (tot eene uitgestrektheid van
260 bouws).
</) Beide ondernemingen (.llrenggolo en Koedjonmanis) koopen
ook riet van de bevolking op, in 1878 respectievelijk van 22 en
2 bouws.
Tabak.

•en voor de inlandsche markt werden geteeld. Nevens de
bier opgesomde ondernemingen vermeldt de straks aan^ehanlde bijlage X X nog 38 andere , namelijk: 7 die pas in ontginnhlg waren genomen (voor welke cultuur wordt niet gezegd); 18 (alle behoorende tot de in 1876, 1877 of 1878
uitgegeven perceclen), van welke niet blijkt of er reeds
met de ontginning een aanvang is gemaakt; 9 (mede
eerst in genoemde jaren uitgegeven), van welke uit<lrukkelijk wordt gezegd dat zij nog woest waren ; en eindelijk
4 perceelen , van welker exploitatie sedert lnngeren ofkorteren tijd door de ondernemers is afgezien s ).

OKWEBTKN.

imdd (MI evenmin van 17 ondernemingen op welke gewas-

Preanger reg
Peknlougan
Samarang.
Pasoeroean
Bnnjoemas
Katloe. . .
Kediri. . .

I
I
I
I
I
III
I 5,
III 1)

1
10 000 kilo's.
2 e) 50 312 id.
12 500 id.
1
1
22 562 id.
1 ƒ ) 10 000 id.
1
?
y) 101375 id.
6

111)
13
UI 2)

206 740 kilo's.
?

50
4
35
80
60
10
472

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)

711 (12)

e) Bjj één dezer ondernemingen (Gebang-Anom) wordt gewooniyk
ook tabak opgekocht, die door de bevolking op hare eigene gronden
is geteeld. In 1878 vond echter zoodanige opkoop niet plaats,
daar liet gewas door de droogte geheel mislukt was.
f) By deze onderneming (Tjiberem) wordt mede tabak van buiten
het perceel opgekocht.
IJ) Als boven by vier ondernemingen (Kentjong, PIosso, Djawoeng
en Kalilanang). Slechts voor Kentjong vindt men vermeld hoeveel
op die wyze verkregen werd, namelijk 42 500 kilo's; deze hoeveelheid is onder de opgegeven productie begrepen.
kina.
Preanger regentschappen
Samarang. . .
Pasoeroean . .

1

*l 16
II15) 1 0
1 l
]
3
II 2j ó
II
3
1

2

! 22
II20) * •

150 kilo's.

248 (14)

B

363

id.

17

(2)

?

>
513 kilo's.

265 (16)

5°.

I n l a n d s c h e gen a s s e n .
Krawaug .

I
III
P r e a n g e r r e g III
I
Cheribon . .
I
Pekalongan.
111
I
Samarang. .
III
I
Japara. . . .
III
Soerabaija. .
I
Pasoeroean .
111
III
Banjoewangi
I
Kediri....
III

1)
Ij

4j
5j
2)
ij

10 000 st. klappers.
?
?
4
1 7 770 pik. padi.
2

9
3
1
1

2,
21

4
1

51
2j

7

752 id. id. en 150 pik. djag.

24 400 st. klappers.
15 761 pik. padi.
33
150 id. djagong.
?
III 17)
116)

?
76
420
543

(4)
(1)
(7)

60

(3)

17
50
283

(1)
(1)
(3)

70
398

(1)
(6)

?
418 pik. padi.
?
14 400 st. klappers.
?
3 636 pik. padi.
?
?
3 185 pik. padi.
?

Aan de mwledeelingen, in de l>eide votige verslagen opgenomen omtrent de werkkrachten waarvan zich de onderneiners bedienen , valt weinig nieuws toe to voegen.
Op vele ondernemingen vindt men gevestigde arbeiders
in groiter of kleiner aantal, die op kosten der ondernemers
gehuisvest worden en veelal ook over grond kunnen beschikken ter bebouwing voor eigen behoefte. Het gros der
arbeiders bestaat echter over 't algemeen uit lieden die
in naburige dessa's te huis behocren of tijdelijk uit andere
gewesten zijn overgekomen. Sommige ondernemers staan
aan de opgezetenen gronden ter bebouwing af met beding
van een aandeel in de productie. De loonen bedragen : voor
arbeiders die zich bij de maand verhuren, van f 6 tot
f 10 '• maande, (in enkele gewesten tot f 15 'smaands,)
en de dagloonen van f 0,25 tot f 0,50 (soms nog met verstrekking van rijst bovendien). Zij die op taak werken
kunnen veelal meer per d a g verdienen (f 0,60 a f 1 en
meer). Aangaande de werkzaamheden die op taak geschieden , zijn slechts voor een paar gewesten bijzonderheden
opgegeven. Zoo wordt bij de koffijondernemingen in Kadoe
het schoonhouden der tuinen betaald met f 0,40 voor
elke i00 boomen , en bij die in Madioen het maken van
plantkuilen gemiddeld met f 0,03 per k u i l , en het u i t planten met f 0,60 per 200 boompjes, terwijl het vellen
van hout bij aanneming geschiedt. Klagten over gebrek
aan handen zijn in de h k r te lande ontvangen b e rigten niet aangetroffen. Uit de Preanger regentschappen ,
waar verreweg de meeste ondernemingen worden aangetroffen , wordt g e m e l d , dat zelfs in die gedeelten, waar
veel arbeiders voor den spoorweg-aanleg werden gevraagd ,
de landbouw-industrieelen zich voldoende van werkvolk
konden voorzien; alleen boden zich gewoonlijk minder
lieden aan in den tijd dat de sawahs moesten worden bewerkt.

1917 (27)

Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.

Nadat bij verschillende regterlijke beslissingen ') was
uitgemaakt dat het erfpachtsregt van de inlandsche opgczetenen der particuliere landen bewesten de Tjimanok ,
bedoeld bij het reglement in Indisch Staatsblad 1836 um.
1 9 , niet kan overgaan op niet-inlanders, is in Indieoverwogen of welligt voorzieningen vereischt werden totregeling van den regtstoestand der talrijke Chinesche opge') Tot de koffijonderneming Argalinga (Preanger regentschappen) belmoren nog drie later uitgegeven perceelen , welke de
erfpachters als weideplaats bezigen voor hunne veefokkery en
paarJenstoetery.
») Dit zyn de in 1865, 1873 en 1864 uitgegeven huurlanden
Tjisolear (Bantam), Wanasepi ((Krawang) en Pandanwangi (Probolinggo), en het in 1875 afgestane erfpachtsperceel Panglesiran
(Preanger regentschappen). Tjisolear ligt nog braak, Wanasepi
dient thans tot weideplaats van vee; op Pandanwangi verbouwen
eenige weinige ogezetenen voor eigen rekening ryst en tabak,
terwyi aan de ontginning van Panglesiran nog niets gedaan sclujnt
te zyn.
») De op blz. 195 (noot 1) van het vorig verslag genoemde beslissingen zyn sedert nog door andere in geiyken geest achtervolgd.
/.ie o. a. een arrest van het Hooggeregtshof dd. 27 February 1879,
opgenomen in het tydschrift „Het regt in Nederlandsch Indie".
deel XXXII, blz. 313 en volg.
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Bijlage C.

IJ

K o l o n i a a l v e r s l a g van 1879.

ntMMO van die l a n d e n , voor eer» goed deel a f s t a m m e l i n g e n
van lieden die a l d a a r reeds l a n g vóór de a f k o n d i g i n g van
h e t r e g l e m e n t v a n 1836 g e v e s t i g d w a r e n . De I n d i s c h e
E t a r e r i o g »9 e c h t e r t o t h e t besluit g e k o m e n d a t aan speciale
voorzieningen g e e n behoefte bestond. Zij vreesde v a n d e
bedoelde u i t s p r a k e n g e e n n a d e e l i g e g e v o l g e n , d a a r h e t
niet t e v e r w a c h t e n scheen d a t de e i g e n a r e n der p a r t i c u l i e r e
l a n d e n moeijelijkheden m a k e n z o u d e n t e n aanzien v a n d e
Chinesche o p g e z e t e n e n die zich a l s w e r k e l i j k e e r f p a c h t e r s
g e d r o e g e n en d u s ook d e v e r p l i g t i n g e n n a k w a m e n die
i n g e v o l g e h e t r e g l e m e n t van 1836 a a n h e t i n l a n d s e n erfp a c h t s r e g t verbonden zijn.
De in ' t v o r i g v e r s l a g (blz. 195} bedoelde o n t w e r p veror.iening t o t r e g e l i n g van e e n i g e a a n g e l e g e n h e d e n betreffende de p a r t i c u l i e r e landerijen beoosten d e T j i m a n o k (in
d e residentien T a g a l , S a r n a r a n g , J a p a r a , Soerabaija e n

1877.

Namen der landerijen.

1878.

Per transport

1877.
123 972

1878.

AM. Meester Coraelis.
Babelan
Bekassi
Oaboes
Karang Tjangok. . . .
Afd. Tangerang.
Amstelveen
Angke en Kapoek . . .
Babakan Noord . . . .
Batoe Tie.pper
. . . .
Bodjong Rengcd. . . .
Kamal
Kampong Limo . . . .
Kampong Melayoe . . .
Kedaoeng Oost
. . . .
Kedaoeng W e s t . . . .
Kramat
Lengkong Oost . . . .
Lengkong West. . . .
Pangkalan
ld.
Paroeng Koeda . . . .
Pekadjangan
Selapadiang Oost . . .
Selapadjang West . . .
Sepatan
Serpong
ïegalangoes
Teloeknaga
Tjikokol
Tjioeni
Afd. Buitenzorg.
Goenoeng Sindoer . . .
Tjiawi en Tjidjeroek (Pondok Oedeh)
. . . .
Tjibodas

3 000
12

t

5 500
2 100
890
500
2 000
900
3 010
2 000
2 600
1473
4 500
0 500
500

t
220
t

2 500
3 100
4 000
3 500
1 520

t

1400
1 600
1 600
1200
2 100
6 500

t
08 725

KRAWAKO.

Pamanoekan- en Tjiasi)23 739
semlandcn
Tegalwaroe-landen . . . b) 5000
28 739
CHERIBOX.

Kandangauer

Bagong Sebrangan. . .
2 000 Dadoengan
«) t Djagir c. a
4 000 JGoebeng Djepit . . . .
4 824 Groedo West
Karah
. . . . . . .
1800 Ketintang
500 Koepang I ot' Dermo . .
800 Koepang II
1000 Patemon
870 Simo
2 010
2 000
Totalen . .
2 100
1093
2 000
K o f f l j (pikols).
6 000
BATAVIA.
450
Afd. Tangerang.
t
Tjikoü'a
200
Afd. Buitenzorg.
t
2 700 Bolang
2 500 Janglappa f)
. . .
3 200 Jassinga. . .
. . .
2 000 Klapa Noongal
1280 Nambo, Tjimapak en Tjipamingkis
t
1200 Paroeng Pandjang . . .
1400 Pondok Tjabé Oedik /) .
1400 Pondok Tjina
1 100 Sadcnj Oost
Soekaradja
1800 Soekasari f)
Tjampea en Tjiboenboelan
7 000 Tjiawi en Tjidjeroek (Pondok Gcdeh) . . . .
Tjibinong Oost en Nan57 227
giwir
Tjikoppo
Tjikoppo Maij.ik. . . .
c) 19 000 Tjimangies
Tjiomas.
. . . . . .
t
19 000 Tjiseroea
Tjitrap en Tjitjadas . .
Tjoeroek Bitoeng . . .

+

TAOAL.

.

23 500

Meiaten

<') t

JAPARA.

Soembring

3 000

3 700

PASOEBOEAN.

Kcdawoeng
Transporteeren

380
1000
1 500
920
660
2 874
940
1920
50
250
700
11 194
IIS HU'.

t
t
t
\

558

t
t

123 972

79 927

Kandangauer
Transporteeren

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

38
3
363

t
601

t

1
2
380
47
1

320
6

t

600

1350

1 700

1956

2
1000
6
1
1471
1 965
260
2 892
10 787

9 145
40
9 185

19 976

Krnpiak.
Pangoeng
Simongan
Soesoekan

1878.

19 976

30 963

Totalen.

.

159
234
214
20
«27
. ~2ÖU03

31 0885

3 000

7 500

113
125
125*

T h e e (kilo's).
BANTAM.

Tjikandi Oedik

. . . .

BATAVIA.

Afd. Tangerang.
b)

Afd. Buitenzorg.
Bolang
Dramaga
Janglappa
Jassinga
Kampong Baroe. . . .
Kedoeng Badak . . . .
Koeripan
Roempien
Sadeng Oost
Sawangan
Soekaradja
Temangoengan en Tjikoleang
Tjampea en Tjiboenboelan
Tjikoppo
Tjikoppo Mayak. . . .
Tjiloear
Tjiomas
Tjoeroek Bitoeng . . .
Trogong

KRAWAXQ.
1
1 566 Tegalwaroe-landen .
8
Totalen

t

t

. . . . . .

7!» (127 Tjikoya

1"

CHERIBOX.

') t

Per transport

1877.

SAMARANO.

KRAWAKO.

Pamanoekan- en Tjiassemlanden
Tegalwaroe-landen . . .

SAMABANO.

Namen der landerijen.

79 927

SOERABAIJA.

BATAVIA.

Ketanggoengan W e s t .

[ N e d e r l . (Oost-) Indie.]

1'asoeroean) is in Indie n o g in b e h a n d e l i n g . Van de 8 2
b e l a n g h e b b e n d e e i g e n a r e n a l d a a r hebben er 30 g e b r u i k
g e m a a k t van de h u n a a n g e b o d e n g e l e g e n h e i d om h u n n e
b e z w a r e n t e g e n de o n t w o r p e n r e g e l i n g te doen k e n n e n .
A a n g a a n d e d e u i t k o m s t e n van den l a n d b o u w op de
o n d e r s c h e i d e n e p a r t i c u l i e r e landerijen zijn alleen o p g a v e n
o n t v a n g e n voor zooveel a a n g a a t de t e e l t van p r o d u c t e n
voor de K u r o p e s c h e m a r k t . Op de meeste particuliere l a n d e n
w o r d e n e c h t e r u i t s l u i t e n d i n l a n d s c h e gewassen ( p a d i ,
k l a p p e r s , enz.) v e r b o u w d ; v a n deze w o r d t in de Indische
bouwstoffen voor d i t v e r s l a g in 't g e h e e l geen m e l d i n g
g e m a a k t . De v e r s t r e k t e g e g e v e n s zijn vereenigd in h e t
v o l g e n d e o v e r z i g t , w a a r i n , t e r v e r g e l i j k i n g , ook de in
b e t v o r i g v e r s l a g m e d e g e d e e l d e o p g a v e n over 1877 zijn
opgenomen.

Namen der landerijen.

S u i k e r (pikols).

Tweede Kamer. 493

.
.

640

190 000 245 000
75 313
97 062s
13 500
10 500
«) 13 005 24 590
20
700
16 050
104 500 100 000
20 000
20 000
16 640
12 000
22 500
12 075
650
2 750
4 000
500
64 655
37 750
7 500
56 082
9 500
12 600
151 429
3 600
MS05 989

3125
.
. MK12II4

1 793
T a b a k (kilo's), g)
3 428
BATAVIA.
352
Afd. Meester Cornelis.
5 450 Kemcdjing
17 341
Afd. Tangerang.
Batoe Tjepper / < ) . . .
Bodjong Renged. . . .
13 579 Kampong Limo . . . .
Kedaoeng
West h). . .
42
Krama; h)
13 621
Pangkalan
Selapadjang West /;) . .
Sepatan.
Transporteeren
30 963

5120

56 000
47 500
8 000
73 000
16 000
21692
175 000
3 7425
965 157

972 «5

t
250
250
j.'

li

t
62
t

s

62*

625 9)

De dus f geteekende kolommen zyn , by gemis aan opgaven , niet kunnen worden ingevuld.
Verbeterde opgaaf.
O De opgaaf is niet volledig, omdat zy gedaan werd toen nog niet al liet suikerriet verwerkt was.
d> De aanplant wordt opgegeven slechts 2 bouws te hebben bedragen.
<•) Gewooniyk worden jaarlijks p. m. 250 bouws met suikerriet beplant.
f) Thans wordt dit land voor 't eerst onder de koffijprodueeerende landeryen vermeld.
Te oordeelen naar de onbeduidende cyfers, is het er voor te houden dat de geoogste hoeveelheid tabak ditmaal, wat het jaar 1878
betreft, in pikols, in stede van in kilo's, is opgegeven.
li) Voor het eerst genoemd onder de landen waar tabak wordt geteeld.
o)
b)

Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1879-1880.

[*.

lfl*

2.]

Koloniaal verslag van 1879.
H a m e n d o r landerijen.

IH77.

Per transport
Afd. Hniteiiy.org
Kauibo, T j i m a p a k en Tji-

1878.

625

20

20

KltAWANO.

t

.

S v u v i: \ N i i .

K a r a n g Modjo

. . . .

t

500

t

Totalen

.

.

600
1 I2.Ï

t

Aid. linitenzorg.
(joenoeng S i n d o e r . .
Pondok Tjabe Oedik .
Sawnngnii

.
.

Tjiawi en Tjidjeroek ( l ' o n dok (jledeh)
. . . .
Tjibinong O o s t en Nangiwir
Tjiloear i)

t

t
t

t

1'er t r a n s p o r t

t
'i'

2

't "

62*
.

.

t__

t

312»

t

SAMARANO.

2 692

t
Totalen

SAMARANO.

.

.

3134*

.

16
215

625

130

Pangoeng

.

t

Foelie

(pikols).

HATAVIA.

Kina

(kilo'8).

HATAVIA.

Afd. l i n i t e n z o r g .
t
1 113

Afd. T a n g e r a n g .
L e n g k o n g \Vest / ) . . .
Afd. l i n i t e n z o r g .
Soekasari
Tjiawi en Tjidjeroek . .
9 789» Tjiliinong Oost en N a n g i -

P a m a n o e k a n - en Tjiassem.

.

I 0805

7 903

SM*

17 «t»2 •

j .

1

•
6
1
10

KRAWANG.

Totalen

33

7

4
47

1
IS

Transportceren

HATAVIA.

Vanille

t
t

10 .

t
125
12'

t

(kilo's).

Tjiawi en Tjidjeroek

.

.

Tjikoppo MaHak. .
Tjitrap en Tjitjadas

.
.

.
.

t

t
5

7*
26

t
170
4*
15

t

P

T
i

.

Afd. M e e s t e r Cornelis.
23 T j i p i n a n g V r e d e d a l . . .
Afd. T a n g e r a n g .
L»ngkong W e s t . . . .
10
7S5
Afd. l i n i t e n z o r g .

126

Painanoekan-enTjiasseni-

10

HATAVIA.

Pwiinonktn nn TJIniKim

K B A WANU.

.

Afd. l i n i t e n z o r g .
1 1'ondok T j a b é Oedik . .
3 Tjibinong O o s t en N a n g i 1*
18
Totalen . .
455

1(13
.

10

K r u i d n a g e l e n (kil.)
20

t
t
16

Totalen

KRAWANO.

T j i k a n d i Oedik en Ilir .

1S78.

SAMARANO.

t
t
f
t

1 25

(kilo's).

Totalen

P a m a n o e k a n - e n Tjiassenilanden

'i'

't"

BANTAM.

IS77.

N a m e n d e r landerijen.

KRAWANO.

T j i t r a p en Tjitjadas
Cacao

IH7S.

(pik.)

Aid. Taamaag.
Lenakong West l). . .

t

.625 .</)
.

HuM-aatnotcn

IH77.

IUTATIA.

t
Tegalwaroe-landen.

N a m e n d e r landerjjen.

[Nederl. (Oost-) Inilic. |

194»

396
45
15

t

4895

KRAWANO.

t
2

t
0*
7
10

l ' a m a n o e k a n - en Tjiassemlanden
T e g a l w a r o e - l a n d e n A). .
Totalen

.

.

1

564

t

564
7.ÏS5

t

275
27»
317

10

i) Uit de opgaven over 1877 bleek niet dat op dit land aanplantingen van nmscaatnoten werden aangetroffen.
I.j Als boven, wat vanille-aanplant betreft.
Op de meeste der in het overzigt genoemde landen wordt
op grootor of kleiner schaal tevens werk gemaakt van de
teelt van inlandsche gewassen. Op Tjikandi Oedik en Tjik a n d i l l i r , zoowel als op lndramaijoe- West en Kandangauer
(de Benige landen in Bantam en Cheribon) is rijst zelfs
het hoofdproduct. Op Tjikandi Oedik is men sedert eenigen
tijd ook begonnen met de theecultuur, waarvan de productie in de Jaatste drie jaren van 1000 tot 7500 kilo's is
gestegen. Belangrijker is de theecultuur op de landen in
de residentie Batavia, waar in de laatste drie jaren (bij
19 ondernemingen in de afdeeliug Buitenzorg) de productie
een totaal bereikte ren 8 4 7 0 0 0 , 805 000 en 960 000 kilo's,
tegen 362 000 iï 776 000 in liet voorafgegane vijfjarig tijdvak 1871 tot en met 1875. Elders 111 de residentie Batavia
wordt slechts op één land (in de afieeling Tangerang)
de theec.tltuur gedreven. In 1873 was ook op een der twee
landen i n K r a w a n g , namelijk op Tegalwaroe , de aanplant
van thee ondernomen, maar deze cultuur nam er geen
hooge v l u g t (de tot dusver verkregen hoogste productie
— in 1876 — bedroeg 3500 kilo's), en thans wordt gemeld dat zij geheel gestaakt is eu zelfs de bestaande
tuinen niet meer onderhouden worden. In de overige gewesten vindt men geen theeplantsoenen op de particuliere
landen.
Van de koffijcultuur w>rdt, behalve op de Pamanoekanen Tjiassemlanden in K r a w a n g , waar de aanplantingen
het belangrijkst zijn , ook op de Buiten/.urgsclie landerijen
werk g e m a a k t , en in geringere mate op eenijre landen
in Sainarang, op Tegalwaroe in K r a w a n g , Tjikoija in
de aftiteling Tangerang (Batavia) en Kandangauer in Cheribon. Op de twee'laatstgenoemde landen bedraagt de
opbrengst slechts enkele pikols , op Tegalwaroe hoogstens
40 a 5 0 , op de Samarangsche landen eenige honderden
pikols (o. a. in 1877 627 pikols), doch op Pamanoekan
en Tjiassem en op de Buitenzorgscbe landen , waar in de
jaren 1873 tot en met 1875 de productie afwisselde tus-

schen 615.") en 13 210 en tusschen 6973 enl2f>30 pikols,
bedroeg de oogst in de jaren 1876 tot en met 1878 achtereenvol-en; 18 6 3 8 , 9145 en 13 579 en 15 4 1 8 , 10 787
en 17 3 i l pikols.
Omtrent de suikerproductie der particuliere landerijen
valt aan te teèkenen dat deze in de laatste zes jaren uiteenliep aU volgt: voor Pamanoekan en Tjiassem tusschen
14250 e i 24 0 8 7 , voor Tegalwaroe tusschen 3500 en
8 8 0 0 , voyr ii'i landen in de afdeeliug Tangerang tusschen
37 603 en 68 9 1 5 , voor die in de afdeeliug Meester Cornelis
tusschen 10 626 en 12 050, en v o o r d e Buitenzorgsche.
landerijen tusschen 8000 en 13 900 pikols. Van de overige
particuliere landerijen , op welke suikerriet geteeld w o r d t ,
beatnnn over genoemde jaren geen geregelde opgaven.
Van het land Kedawoeng in Pasoeroean weet men alleen
dat er omstreeks 250 bouws jaarlijks met riet worden bep l a n t . maar de productie is aan het bestuur onbekend.
De rietaanplant op Ketanggoengan West (Tagal) gaf over
1876 en 1877 telkens eene opbrengst van ruim 23 000
pikols. De hoeveelheid auiker, op de particuliere landen
in Boerabaija verkregen , werd over de jaren 1875 , 1876
en 1877 gesteld op 5 1 8 5 , 10 855 en 11 194 pikols, en de
hoeveelheid voor het land Soembring (Japara) over 1876
en 1S77 telkens op 3000 en over 1878 op 3700 pikols.
De suikeroogst op Kandangauer (Cheribon) werd alleen
over 1875 gemeld en bedroeg toen 577 pikott, In 't vorig
verslag (blz. 195) werd aangeteekend dat deze cultuur er
niet door oen landheer zelf ondernomen w a s , maar door
een Chinees die gronden van den eigenaar gehuurd had.
Deze huur is in den aanvang van 1878 geëindigd en schijnt
niet te zijn vernieuwd.
De tabaksteelt op de particuliere landen is van weinig
belang. Dienaangaande en ook wat de productie der speeerij-aanplantingen op sommige landen betreft, kan worden volstaan met eene verwijzing naar het medegedeelde
overzigt. Daaruit blijkt ook dat de oogst van kinabast

[5. 2.]
Koloniaal verslag vim 1879.
iip enkele tonden reeds eenige beteekenis begint te
krijgen '). .
Ten nunzien van de wijze waarop van de diensten der
opi'ezeteiien van do particuliere landen ten Lelioeve der
verschillende cultures aldaar wordt geliruik g e m a a k t , valt
ditmaal niets toe te voegen aan de berigten in vurige
verslagen.
0°. Landbouw op verhuurde liinden i» Suerakarln en Djokjokarln.
Ju de bijlage ZZ zijn ten aanzien van elke in de Vorstenlanden bestaande Kuropescbe laiiilbouw-onderneniing
alle opgaven verzameld , die nopens de grootte , de paehtSOIII , de aanwezige fabrieken of inrigtingen van landbouw
en de beplante uitgestrektheid (voor zooveel betreft de
teelt van producten voor de Kuropescbe markt) over liet
jaar 1878 verkregen zijn , terwijl de opgaven betreffende
de hoeveelheid der verkregen stapel producten zijn opgenomeu in bijlage AAA , welke , ter vergelijking, tevens
de cijfers der vier voorafgegane oogstjaren behelst. Even
als in de laatste jaren zijn weder alleen die ondernemingen
of gedeelten van ondernemingen vermeld, waarvan de
huurovereenkomsten , naar den eisch der bestaande U;palingen , door het Kuropeesch bestuur bekrachtigd zijn. In
Soerakarta bestonden echter op 31 December jl. 27 ondernemingen , waarvan de huurovereenkomsten nog niet bekrachligd waren, terwijl 44 gewettigde ondernemingen
uitbreidingen hadden ondergaan waarin het bestuur nog
niet betrokken was geworden. De huurovereenkomsten
voor 26 van de eerstbedoelde ondernemingen (de gronden
van ééne onderneming moesten nog opgemeten worden)
hadden betrekking tot 8795 bouws; de nog te wettigen
uitbreidingen liepen te zamen over 6124 bouws. Verdere
opgaven nopens de nog te bekrachtigen huurovereenkomsten en de door de belanghebbenden tot dusver gedane
stappen om tot zoodanige bekrachtiging te geraken , vindt
men aan het slot der aangehaalde bijlage ZZ. Daaruit
blijkt o. a. dat op 1 Junij j l . ten aanzien van 13 der
eerstbedoelde ondernemingen en ten aanzien van 4 der
andere nog geenerlei stappen van dien aard waren gedaan.
Intusschen zijn de meeste dezer 13 op zich zelf staande
ondernemingen van geringe uitgestrektheid (voor 8 er van
loopt deze uiteen tusschen 7 a 100 bouws), en daar de
vergunning tot inhuurneming, ingevolge art. 11 ij c
van het reglement op de landverhuringen in de Vorstenlanden (Indisch Staatsblad 1857 n°. 116) o. a. kan worden
geweigerd wanneer de in h u u r te nemen uitgestrektheid
te klein wordt geacht om doelmatig te kunnen worden
gebezigd voor de teelt van voortbrengselen voor de Kuropesche m a r k t , is het denkbaar dat de ondernemers zich
welligt om die reden van de indiening der vereischte aanvrage onthouden. Met opzigt tot één der 27 bovenbedoelde
ondernemingen (uit 130 bouws bestaande) vindt men dan
ook vermeld dat de gevraagde vergunning tot inhuurneming werd geweigerd omdat de onderneming nog
geen 150 bouws groot was 2). Een ander indertijd op

') Over den verkoop hier te lande van kinnbast van Tjiomas
(Buitenzorg) zie men blz. 187 hiervóór, noot 1.
3
) Ten aanzien van de 13 overige op zich zelf staande onJernemingen, tot welker wettiging de belanghebbenden zich tot dusver
hebben aangemeld, valt aan te teckenen dat van 3 de huurovereenkomsten in de eerste vflf maanden van 1879 door het lirstuur
zjjn bekrachtigd, voor 7 in dat tijdvak of vroeger nog alleen vergunning tot inhuurneming was verkregen, terwijl voor de 8 andere
ondernemingen verzoeken van die strekking op 1 Junjj J l lijj het
bestuur in behandeling waren. Wat betreft de 44 ondernemingen,
welker uilbreiiling bij het eind van 1878 nog wettiging behoefde, was
het voorafgegane toepasselijk ten aanzien van 6 , 14 en 16 ondernemingen, terwijl nog van 4 andere ondernemingen, tot de hierbedoelde categorie behoorende, op 1 .Innjj jl. aanvragen in behandeling waren om bekrachtiging op den voet der ordonnaueie van
29 April 1876 (Indisch Staatsblad n°. 125) De 5 overige der
bedoelde 44 ondernemingen zijn de-vier bovenbedoelde, tot wettiging van welker uitbreiding door de belanghebbenden nog in
"tgeheel geen stappen waren gedaan, en één, op welker uitbreiding wel goedkeuring is gevraagd maar voorloopig nog niet
verleend is kunnen worden , omdat de aanvrager tot dusver
in gebreke is gebleven te voldoen aan de voorwaarde, van
welker vervulling eene definitieve beschikking afhankelijk is ge-
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onwettigen voet in huur genomen perceel (Banu genaamd),
bestemd voor eene afzonderlijke onderneming (en met
onder de genoemde 27 begrepen), werd in 1878, wegens
niet-voldoening van de pachtsom, door den verhuurder
teruggenomen. Ook in het vragen van de vergunning
des beetuun was de huurder nalatig gebleven.
Omtrent de erkende ondernemingen , alle in bijlage ZZ
genoemd , valt aan te teekenen , dat deze , volgens de thans
ontvangen aangevulde en verbeterde opgaven, bij bet
einde van 1878 eene uitgestrektheid besloegen van 37 4 357
b o u w t , namelijk in Soerakarta 290 945 en Ln Djokjokarta
83 412 bouws, waarvoor aan de inlandsche verhuurders
jaarlijks is op te brengen eene pachtsom »anf 839806en
f 566 099 , ongerekend de voor enkele perceelen bedongen
opbrengst in natura *).
Herhaaldelijk worden , vooral in Soerakarta , door geheelen of gedeeltelijken overgang op andere huurders,
ondernemingen gesplitst en vereenigd , terwijl de bekraclitigiog dier overdragten dikwerf eerst wordt gevraagd
lang nadat de veranderingen liebben plaats gehad en er
soms ook geruime tijd verloopt voordat de gevraagd i
bekrachtiging door het bestuur kan worden verleend. Uitdienhoofde komt het getal ondernemingen volgens het
register der bekrachtigingen — op 31 December 1878
bedragende voor Soerakarta 171 en voor Djokjokarta 55 —
althans wat eerstgenoemd gewest betreft, niet overeen
met den feitelijken toestand (zie deswege de ophelderende
aanteekeningen in bijlage ZZ). Onder de ondernemingen
in Soerakarta zijn er thans 3 voor het eerst vermeld , die
wel reeds vroeger bestonden , maar pas in 1878 gewettigd
werden , namelijk Gantiwarna of Tjetok , Baki-Pandeian
en Plagan-Kiringan , terwijl in Djokjokarta het getal aanwezige en bekrachtigde ondernemingen met ééne nieuw
opgerigte (Sewoe Galoor) vermeerderde.
Het zal wel geen opmerking behoeven dat sommige in
tl", overgelegde staten vermelde gegevens, zoo als die
nopens de aanwezige fabrieken of inrigtingen van lau.lb o u w , de met gewassen voor de Kuropescbe markt beplante uitgestrektheid en de verkregen opbrengst aan
stapel producten , uitsluitend zijn ontleend aan opgaven der
ondernemers, welker juistheid door het bestuur niet kan
worden gecontroleerd. De omstandigheid dat de bedoelde
gegevens wel eens voor deze of gene onderneming geheel
afwijken van gelijksoortige opgaven over vorige jaren kan
ook hierin hare verklaring vinden dat soms tot verander i n g , inkrimping of uitbreiding van cultuur wordt over-

gegaan.

Nog altijd schijnen enkele ondernemingen (over 1878
vindt men zulks ten aanzien van een 6tal vermeld) uilsluitend gebezigd te worden voor de teelt van gewassen
voor de inlandsche markt *). Van de overige ondernemingen
(waar stapelproducten verbouwd worden) waren er 5 in
Soerakarta en 1 in Djokjokarta die in 1878 nog gr'eu
oogst verwerkt hadden *). Overigens zijn de opgaven
nopens de verkregen productie, zoo als uit bijlage AAA
is te zien, ditmaal vollediger dan in vorige jaren , daar
over 1878 slechts van 1 onderneming in Soerakarta (namelijk
van Plakeng) en van 2 in Djokjokarta (Belan-Kidoel en
Djelopo-Djelapan-Gedoiigpring) de cijfers ontbreken. Een
overzigt der opgegeven productie over de laatste vijfjaren
vindt men in den volgenden staat.

3
) Kenigc huurden in Soerakarta hebben, nevens hunne paelitsom in geld, te zamen nog op te brengen 49'/j pikols koltij, M
pikols en 36 datjins rjjst, 4032 pikols brandhout, 288 pikols houtskolen, benevens zekere hoeveelheden groenten. Hovendien Mfc|ut
nog hij een viertal ondernemingen in Soerakarta de bedongen levcring van 150'/., pikols rijst, 60 balken en 1000 sierappen naar verkiczing hetzij in natura hetzjj in geld te kunnen worden gekweten.
In de opgegeven geldelijke pachtsom der bedoelde vier onderncniingcn is de waarde dezer artikelen begrepen. De in Djokjokarta
op te brengen pacht in natura bestaat voor de onderscheidene ondernemingen te zamen uit 9029 pikols rijst, 10 419 pikols gras, 3833
tlesschcn olie en 360 klappers.
4
) In bijlage ZZ zijn deze ondernemingen onder de opgaven hetreffende Soerakarta genoemd sub n*. 1 , 4 1 , 5 0 , 5 3 , 58 en 123.

*) Zie in bijlage ZZ 4a n». 6 2 , 72, 103, 107 en 119 der
opgaven betreffende Soerakarta en n*. 55 der opgaven betreffende
Djokjokarta,

[«. 2.]
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Suiker (jtikols).

Tabak (kilo's).

Indigo (kilo's).

.1 A R E N a)
Soeraka rta.

Djokjo-

karta.

Soerakarta.

1874

i)8 302

168

173 845

88 039

646 614

1875

C8 245

305

161 508

144 559

620 255

1876

90 111

024

188 562

217 900

588 404

103 154

275

235 696

258 998

992 053

97 126
95 000

34 337

184

249 440

272431

2 466 243

204 156

1877.

. . •

1878 b)

l)jokjokarta.

Soerakarta.

öoerakarta.

I)jokjokarta.

20 500

75 572

133 869

48 806

57 817
111199

263594

121 480

295413

202 240

514251

l)jokjokarta.

190 685

«) Vermltl do productiecijfers over 1875 t/in 1878 :illocn betrekking hebben tot de door liet bestuur erkende ondernemingen, is tbans
met de opgaven over 1874 op dezelfde wijze gehandeld. In de vroeger inedegedeeldc ejjfers betreffende genoemd jaar was nameiyk ook
de produetie der niet bekrachtigde ondernemingen begrepen. Knkele andere verschillen met de in vorige verslagen vermelde totalen
vinden buime toelichting in bijlage AAA.
b) Voor twee ondernemingen in Soerakarta (Gagatan en Madjosto) vindt men over 1878 nog eene productie vermeld van 1050 en 72
kilo's rnmeh.
Te oordcelen naar de aanzienlijk lagere opgaven in vergelijking met die van vorige jaren, schijnt de koffljoogst van 1878 op de
meeste buurlanden bijzonder ongunstig te z|jn geweest. De opgaven betreffende de tabaks- en indigoproductie zyn daarentegen beduidend
booger dan vroeger. Of daarvoor bijzondere oorzaken hebben bestaan, is uit de bier te lande ontvangen gegevens niet op te maken.

De voorstellen tot herziening van liet reglement op de
landverhuizingen in de Vorstenlanden , waarover zie o. a.
de verslagen van 1876 blz. 192 en 1877 lil/.. 208, zijn in
India nog in behandeling. Op eene bespoedigde afdoening
dezer aangelegenheid is dezerzijds in Aleijl. bij de Indische
Regering aangedrongen.
b.

Bosch wezen.

In het afgeloopen jaar werd weder, voor zooveel dit met
de ten dienste staande middelen mogelijk was , in den toestand der bosschen verbetering gebragt en tegen hunne
vernieling en beschadiging gewaakt. (Jok met den aanleg
van nieuwe bosschen werd voortgegaan. In 't geheel werden in den westmoesson van 1877/78 1870 bouws (nitgekapte perceelen of gronden waarop het houtgewas in
vroeger tijd door de bevolking was vernield) met djati, en
386 bonws (gronden van de laatstbedoelde categorie) met
verschillende goede wildhoutsoorten beplant (zie daarover
meer op blz. 197 van 't vorig verslag) '). De jonge aanplantingen hadden op verschillende plaatsen van sprinkhanen en rupsen , en voorts, niet minder dan in vroegere
jaren , van boschbranden in den oostmoesson te lijden.
Wanneer jeugdige wildhoutplanlsoenen door zoodanige
branden aangetast worden , gaan ze veelal geheel te gronde.
Djati-aan plantingen zijn in 't algemeen beter tegen hei;
vuur bestand , doordien alleen de stammen boven den
grond verzengd , maar de wortels niet gedood worden.
Met de afbakening en begrenzing der djatiI osschen en
onder geregeld beheer staande wildhoutbosschen, waardoor
deze een meer regelmatigen omtrek erlangen, werd zooveel
mogelijk voortgegaan. Ook zijn in het begin van 1879
(Indisch Staatsblad n c . 117, 143 en 157) weder eenige
wildhoutbosschen voor het eerst onder geregeld beheer genomen, namelijk in de residentien Banjoemas, Tagal en
Kadoe.
W a t de houtkap-ondernemingen betreft, is, met verwijzing nnar de uitvoerige opgaven in bijlage BBB , het
navolgende aan te teekenen.
Ingevolge contracten waarbij aan den ondernemer de
vrije beschikking ijelaleu is over het door kem te tappen kout,
waren in 1878 — met inbegrip van één perceel (Bloeloek
in Soerabaija) waarvan de exploitatie reeds in 1877 was
afgeloopen, maar waar nog werd voortgegaan met het
vervoer van het vroeger gekapte hout, — 27 ondernemin') Voor de hierbedoelde aan- en beplantingen van djati in 17
gewesten werd voor 1877/78 beschikbaar gesteld f 91 337, en ten
behoeve van de wildhoutplantsoenen in 7 gewesten f '23 800. Voor
1878/79 zjjn de uitgaven te dier zake geraamd op 1''.14 285 en
f 29 673 , respectievelijk voor 17 en 8 gewesten. In Hagelen en
Kadoe worden door de boschambtenaren ook kinaboomen geplant.

gen in werking (4 meer dan in 1877) "). Aldaar werden
51 327 M 3 . timmerhout gekapt en 48 295 M'. afgevoerd s ),
terwijl bovendien bij een vijftal ondernemingen (van de
overige zijn dienaangaande geen opgaven ontvangen) aan
Lrandbout werd verzameld 12 638 vademen of 44233 M'.
en afgevoerd 11568 vademen of 40 488 M3.
Van de bedoelde 27 ondernemingen hadden er in 1878
slechts 23 pacht op te brengen 4 ). De verschuldigde
sommen, die geheel werden afbetaald, bedroegen te zamen
f 4 5 2 693,07 5 ' ) .
In of bij het eind van 1878 liepen van 7 ondernemingen dar hierbedoelde categorie (namelijk van die
welke vrije beschikking hebben over het te kappen hout)
de oorspronkelijke contracten , en van 3 de in 1877 of
vroeger toegestane verlengingen ten einde •). Deze 3
:
) Tcrwjjl er op 2 van de 23 ondernemingen, welke in 1877 in
werking waren geweest, namelijk op Regaloh Goewo in Japara en
Banglé in Kediri, welker contracten ten einde liepen met 31 Deeember 1877 en 31 Augustus 1878, in het afgeloopen jaar niet meer
werd gekapt of afgevoerd , kwamen daarentegen al de 5 in 1877
lot stand gekomen nieuwe ondernemingen in werking (Banjoepoetih
in Pekalongan, Setjindé in Japara, Kesoemo en Gadé-Bradak in
Kcinbang en Pépé in Madioen), benevens 1 van de 3 in 1878 uithesteede perceelen. Bjj laatstbedoelde onderneming (Goedo in Japara)
was echter op 31 December 1878 nog slechts eene hoeveelheid van
2 M*. gekapt. De 5 eerstgenoemde verkregen gedurende het geheele jaar 1878 te zamen eene hoeveelheid van 13 875 M*.
3
) Deze opgaaf heeft slechts betrekking tot 26 ondernemingen ,
daar het perceel Djedong in Soerabaija uitsluitend brandhout oplevert. In 1877 bedroeg de gekapte hoeveelheid timmerhout (b(j 22
van de 23 ondernemingen die toen in werking waren) 50 309 M'.,
de afgevoerde 36 240 Ms. Op Djedong en (voor zoover opgegeven) op
eene der andere ondernemingen werd toen aan brandhout gekapt
9496 en en afgevoerd 5565 vademen.
*) Voor de nieuwe onderneming Goedo, die reeds in 1878 in
werking kwam , was namelijk eer.s| in 1879 pacht verschuldigd, en
voor 3 oude ondernemingen was bet oorspronkelijk contract reeds
vóór 1878 verstreken en de daarbjj bedongen pacht afbetaald, maar
werd ingevolge bijzondere vergunning de niet binnen den contractstyd voltooide exploitatie, of wel de afvoer van hout (zie het boven
medegedeelde! omtrent Bloelock), nog in 1878 ten einde gebragt.
') Ongerekend hetgeen door de ondernemers van Gedangan ingevolge de in 't vorig verslag besproken dading is betaald wegens
pacht over het tijdvak vóór 1878 (f60000) en wegens gedeeltelijke
vergoeding van het verlies dat door den vroegeren ondernemer aan
het Gouvernement was toegebragt (f 50 000). Over 1877 was door
19 ondernemingen verschuldigd geweest f 389 509,24, waaronder
voor één (Wates Selowiré in Japara), die 's jaars i 15 554 heeftop
te brengen , de pacht van twee jaren (1877 en 1878) begrepen is.
In 1878 betaalde die contractant de pacht over 1879.
6
) De afgeloopen oorspronkelijke contracten waren die van Rantjawoengoe in Tagal, Gedangan en Tcmpoerau in Samarang, Padang
in .lapara, Sedan en Malat Djentir in Rembang, en Kedoeng Timbo
in Kediri; de afgeloopen verlengingen betroffen de perceelen SelatjiMangoenang in Soerabaija, Mroewak Panggoeng in Madioen en
Banglé in Kediri.

Bijlage C.
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laatste ondernemingen en 3 der eerstbedoelden hielden on

te bestaan. De 4 anderen bieren echter in stand: 2
(Bantjawoengoe In Tagal en Qedangan in Samarang),
doordien verdund werd de exploitatie nog voort te zetten
respectievelijk gedurende een jaar (tot 31 üctober 1879)
zonder betaling van puclitscltat, en gedurende 47 2 juar
tegen een paebtacbat van f 160 000 in 't g e h e e l , en 2
doordien aan de ondernemers nieuwe boschgedeelten in <le
nabijheid der leeggekupte perceelen werden afgestaan,
namelijk aan den contractant van Padaug (.lapara) 817
DOUW! voor tien jaren , te rekenen van 1 October 1877,
en aan den contractant van Sedan (Kuiiibang) 320 bouws
voor vijf jaren , ingaande met 1 Janu-irij 1879, re_spectievelijk tegen een pachtschat van f 186*9 en 1' 15 425
'sjaars. Daarentegen werden, ingevolge openbare uitbesteding, in 1878 op den zoo even aangeduiden voet
(d. i. met vrije beschikking over het gekapte hout) 3 nieuwe
boschperceelen uitgegeven , namelijk Goedo in J a p a r a ,
Lowanoh in Itembang en Gondang in Kediri, voor vier,
vijf en twaalf jaren , tegen eene jaarlijksche pacht van
f 7 5 0 0 , f 19 157,40 en f 20 925. Op 1 Januarij 1879
waren dientengevolge van kracht 23 oorspronkelijke of
verlengde contracten voor houtkap-ondernemingen met
vrije beschikking over bet te verkrijgen h o u t , a l s : 1 in
T a g a l , 1 in Pekalongan , 4 in S a m a r a n g , 4 in J a p a r a ,
5 in Hembang, 3 in Soerabaija, 1 in Proboliuggo, 2 in
Madioen en 2 in Kediri. De gezamenlijke uitgestrektheid
dier boschperceelen (waarvan er 1(5 zijn in handen van Europeanen en 7 in handen van Chinezen) bedroeg 13 380 bouws.
Van eene voorgenomen aanbesteding van een nieuw
perceel in de residentie R e m b a n g , nabij de Solo-rivier, is
voorloopig afgezien , omdat men vreesde dat de houtmarkten
te Grissee en Soerabaija te zeer zouden worden overvoerd.
Met >een ongunstig resultaat is de aanbesteding beproefd
van het ook reeds vroeger meermalen aangeboden (alleen
brandhout bevattend) perceel Goenoug Prahoe in Bezoeki,
en van twee zoogenaamde afbakeningsperceelen (bij de
begrenzing van djatibosscheu buitengesloten stukken) in
de residentien Maüioen en Soerabaija. Voor Goenong Prahoe
werd in het geheel niet ingeschreven ; voor de twee afbakeningsperceelen werd zoo weinig geboden dat tot eene
toewijzing geen vrijhei 1 gevonden kon worden. l)aarentegen is het bij deafuakening van het djatibosch Mergolelo
in de residentie Japara uitgesloten gedeelte ondershands
aan den eigenaar der suikerfabriek Trangkil ter leegkapping gegeven; hij zal daarvoor eene retributie van f 5000
hebben te betalen.
De ondernemingen , waarbij bet hout wordt gekapt ten
behoeve van den lande, waren in 1878 nog slechts 2 in
g e t a l , namelijk Parengan (Hembang), waarvan het contract, eerst in 1881 afloopt, eu Dj lengoet (Tagal), waarvan
het contract in Augustus 1878 verstreken is. De bijlage
BBB vermeldt echter ook nog het perceel Djatisari (Pekalongan), omdat aldaar van gouvernemeiitswege voor rekening van den vroegeren ondernemer nog 35 M \ hout
afgevoerd zijn moeten worden.
Op de beide eerstgenoemde ondernemingen werden 9650 M3.
timmerhout gekapt en 8401 M*. afgevoerd. Laatstgenoemde
hoeveelheid, en de 35 M3. nog van Djatisari verkregen,
vertegenwoordigden eene tariefswaarde van f304 842,58 1 );
terwijl de kosten op dese houtmassa gevallen , wegens kap-,
sleep- en vervoerloon , b ."droegen f il>3 009,30.
Van de ondernemingen voor liet uitdunnen van djatibosschen en aanplanlintjen en het daaruit wegruimen van dood
en omverliggend h o u t , die in 1877 bestonden , is er in
dat jaar één geëxpireerd , terwijl in 1878 één nieuw perceel van dezen aard (in Samarang) met goed gevolg is
aanbesteed. Er waren alzoo in liet afgeloopen j a a r , even
als in het daaraan voorafgegane, 11 van die ondernemingen in werking. Zij leverden aan klein timmerhout en
brandhout eene hoeveelheid van 5325 M 3 ., waarvour de
ondernemers eene retributie van f 11 402,2b'* in 's lands
kas hebben gestort.
Met inbegrip van de straks genoemde sjm wegens pacht
der ondernemingen voor geregelde boscuexploitatie, ad
f 4 5 2 693,07', leverden dus de houtcontracten in 1878 aan
') De tariefswaarde is fletief; men mag gerust aannemen datz(j
nog niet de helft van de marktwaarde van het hout bedraagt.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.
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het Gouvernement in geld op f 4G4 155,34, en aan h o u t ,
na aftrekking van het daarvoor aan de ondernemers betaalde k a p - , sleep- en vervoerloon, voor eene tariefswaarde
van f 111833,22, te zamen alzoo eene opbrengst van
f 575 988,56.
Ten behoeve van 's lands dienst werden in eigen beheer
gekapt 141795 stuks (19 617 M«.) djati- en wildhout en
200 sadings , vertegenwoordigende eene tariefswaarde van
f 360 354,41", terwijl de opruiming bij publieken verkoop
van op verschillende wijzen verkregen en niet vuur 's lands
dirust te benuttii/en houtwerken -) in 't geheel opbragt
f 3G222.83 5 .
Voegt men bij de boven vermelde sommen (te zamen
f 972 565,81) nog de pachtsom over 1878 der jaarlijks
verpacht wordende strand bosschen in Kra wang, ten bedrage
van f 11 520 ; verder f 36 283,38, als retributie ontvangen
voor de door particulieren of door de inlandsche bevolking
in 's lands bosschen gekapte of verzamelde houtwerken s ) ;
voorts de sommen van f 12 891,33 en f 11 901,60, verkregen voor het afstaan van houtgewas op gronden die in
erfpacht worden bezeten *) en van djatibosschen op huurlanden in Soerakarta; eu eindelijk f 1250,27, wegens vergoediugen enz., ontvangen ter zake van houtwerken van
deu lande waarover in bijzondere gevallen aan particulieren de beschikking werd g e l a t e n ; dan verkrijgt men
voor de inkomsten der bosschen van den lande over 1878
een totaal bedrag van f 1046 412,39 *). In mindering van
üeze som is te brengen een bedrag van f 225 176,11 ,
namelijk f 192 709,49 wegens uitgaven voor het technisch
personeel (ook voor dat ten dienste der exploitatie van
Parengan) •) en f 32466,62 wegens andere uitgaven in
het belang der boschexploitatie 7 ). De zuivere inkomsten,
die het Gouvernement in 1878 aan de bosschen ontleende,
worden mitsdien gesteld op ruim f 820 0 0 0 , waarbij nog
is op te merkeu dat de voor de marine en de burgerlijke
openbare werken geleverde houtmassa slechts tegen den
tariefsprijs, d. i. tegen naauwelijks de helft van de marktw a a r d e , is in rekening gebragt *;, en dat geen som is
uitgetrokken voor de waarde van dat gedeelte der in beslag genomen houtwerken, dat niet verkocht werd, maar
door de departementen van binnenla;i..sch bestuur en der
openbare werken verbruikt is geworden. (Het verkochte
gedeelte bragt op f4118,06 5 , welke ontvangst is verantwoord onder de hooger genoemde som van f 36 222,83*.)
Uitvoer van djatihout naar markten buiten Java blijft
nog altijd tot de uitzonderingen belmoren. Naar vreemde
landen schijnt in 1878 zoodanige uitvoer niet te hebben
plaats gehad. Naar Nederland werden echter verscheept
325 balken en 225 kromhouten van de onderneming Lodoijo in Kediri, en eene hoeveelheid van 514 M*. (insge!
) Gedeeltelijk waren bedoelde houtwerken indertijd ten behoeve
van de marine aangekapt, maar voor dat doel niet meer geschikt
gebleken , of waren ze verkregen by het uitdunnen en schoonmaken
van boscliterreinen in eigen beheer. Deels ook waren het verbeurd
verklaarde houtwerken, die zonder vergunning in 's lands bossrhen
gekapt waren.
3
) Door particulieren werd namelijk gestort f28 290,99, ter zake
van 1058 AI3. tiimner- en brandhout uit djatibosschen verkregen (respectievelu'k 200 stuks en 447'/4 vademen) en 6167 M*. uit wildhoutbossehen verkregen (3603 stuks en 1032'u vademen), benevens 8245
sadings. Van de inlandsche bevolking werd ontvangen
f 6445,56,
ter zake van 64 962 stuks djati- en wildhout (4887 JI3.) door haar
o;> licentie in 's lands bosschen gekapt. Overigens werd ter zake
van in 1877 verleende vergunningen nog aangezuiverd f 1546,83.

*) Zoo als reeds op blz. 94 is vermeld, is onlangs beslist dat in
sommige gevallen geen retributie te vorderen is voor het op de erfpachtspcrceelen aanwezige wildhout.
s
) Ongerekend de extra-ontvangst ad f 110 000 ter zake van
Gedangan (zie noot 5 op de voorgaande blz.).
6
) Namelijk f 129 909 voor tractementen, f 61426,49 voor vcrgoeding van reiskosten en f 1375 voor schrijfbehoeften.

') Deze uitgaven worden gesplitst opgegeven als volgt: voor de
wederbeplanting der uitgekapte perceelen over 1878 f 26 496, voor
het raseeren van vernielde bosschen en het uitdunnen van aanplantingen f 2474,40, voor de afbakening van bosschen en deopneming van nieuw uittegeven boschperceelen f 2154,65, en eindelijk
voor verschillende doeleinden f 1341,57.
8

) Daarentegen zjjn ook niet in mindering gebragt de kosten der
boschpolitie, over 1878 (aaa bezoldigingen) bcdrageude f 61672,
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lijks bulken en kromhouten) van de onderneming' Kebon
Brassi in Probolinggo. Omtrent de kwaliteit en de bestemming van het hout van Lodotio vindt men geen bijzonderlieden aangeteekend '). De aanvoer van Kebon Brassi
bestond bijna uitsluitend uit slecht gekozen afmetingen
(korte stukken van 1'/, a 4 IC), terwijl het gehalte (door
de vele scheuren en gaten) insgelijks te wenschen overliet.
Hieraan moet het zeker worden toegeschreven dat bij da
veiling dezer partij te Amsterdam in Junij jl. niet meer
dan f 30 a f 40 per M'. is bedongen kunnen worden,
en daar ' dezj prijzen ver beneden de door de eigenaren
gestelde eischen blaren , is nog geen tiende gedeelte van
de aangeboden hoeveelheid geplaatst geworden. (De vracht
alleen had bedragen f 20 ]>er M3. boschmaat.) *)
Van regeringswege is onlangs op nieuw nagegaan wat
harerzijds zou kunnen worden gedaan ter bevordering van het
debiet van djatihout hier te lande, althans voor de uitvoering van openbare werken. Het is in de eerste plaats raadzaam voorgekomen om de eigenaren van houtkap-ondernemingen op Java te doen inlichten omtrent de eischen
waaraan het Javasche djatihout, o. a. wat prijzen,
afmetingen en bewerking betreft, zal hebhen te voldoen
om met goed gevolg tegen het eikenhout te kunnen concurreeren, in die gevallen namelijk waarin niet de bijzondere aard der constructien de voorkeur moet doen geven
aan Let in zijne e i g e n s c h a p e n zoo volkomen bekende
eikenhout. Hiervoor zijn door het Departement van Waterstaat , Handel en Nijverheid de noodige gegevens verstrekt.
Voorts is van dat Departement de toezegging verkregen
dat in het vervolg bij de aanbestedingen voor waterstaatswerken en voor werken ten dienste der staatsspoorwegen
aan de aannemers voor zooveel mogelijk de vrijhtid zal
worden gegeven om djatihout in plaats van eikenhout te
bezigen. Voor eene levering als proef van 500 djatihouten
dwarsliggers ten dienste der staatsspoorwegen hier te lande
is in 1878 een contract gesloten met den ondernemer van
Djatisari (Pekalongan), op wien o. a. gedoeld werd in het
verslag van 1877 blz. 209. Bedoelde partij, waarvan de
levering is aangenomen tegen f 7 per stuk, is in Junij j l .
te Dordrecht aangebragt en over het algemeen van zeer
voldoende hoedanigheid bevonden. Met den hier te lande
aanwezigen eigenaar der onderneming Lodcijo (Kediri)
w e r d , volgens berigten v a n J u l i j j l . , door het Departement
van Oorlog onderhandeld over de levering van eenig djatihout voor proefnemingen bij de artillerie en genie.
Nopens den omzet van djatihout op de drie hoofdplaatsen van Java is slechts het volgende vernomen.
Te Batavia en Samarang herstelden zich in 1878 de
prijzen nog weinig van den t e r u g g a n g dien zij in 't laatst
van 1877 hadden ondervonden. Op beide plaatsen was de
omzet minder dan in 1877, Het hout dat te Batavia ter
rr.arkt kwam was over het algemeen slecht bekapt, hetgeen mede niet zonder invloed was op de prijzen, zoodat
voor balken van groote afmetingen gewoonlijk niet meer
bedongen kon worden dan 100 pet. boven tariefswaarde;
alleen uitgezochte zeer gave balken vonden koopers tot
circa 150 pet. boven tariefsprijs. Te Samarang en omstrekeu liepen de prijzen van het djatihout in 1878 niet hooger dan 50 pet. boven tarief, terwijl te Soerabaija bij gewonen onderhandschen inkoop , door elkander gerekend ,
de verbruikers 50 a 75 pet. boven tarief betaalden 3 ). Voor
gave uitgezochte balken werd ter laatstgenoemde plaats
tot 150 pet. boven den tariefsprijs besteed. Op vendutie
behaalden te Soerabaija goede balken minstens 25 pet.
boven tarief, hout van middelmatige kwaliteit den tariefsprijs, doch slechte afgekeurde houtwerken werden in den
regel beneden tariefswaarde losgelaten. Te Batavia waren
in 1878 de houtveilingen in den regel slecht bezocht, en
zetten de verkoopers het hout meerendeels van de band

door zich te be'asten met aannemingen voorde burgerlijke
openbare werken , ('e genie en d i marine. Het teakhout
van Siam , waarvan blijkens het vorig verslag (blz. 198
noot 2) in 't laatst van 1877 en het begin van 1878 eenigo
ladingen te Batavia werden aangevoerd , is nader gebleken
aan dan afzet van het djatihout van Java geen afbreuk
te zullen doan (verg. ook blz. 128 hiervóór).
Naar aanleiding van opmerkingen deswege gemaakt bij
het onderzoek in de Staten-Oeneraal van de Indische begrooting voor 1879 4 ) , is in Indio de vraag overwogen ,
of niet het technisch personeel voor het boschwezen zonder
schade zou kunnen worden ingekrompen. Voorshands is nog
alleen de opheffing van een der twee inspectours- betrek kingen
mogelijk geoordeeld , waartoe dan ook in Junij 1879 (Indisch
Staatsblad n°. 186) ispvergegaan , zoodat de formatie van het
technisch boschpersoneel thans nog bestaat uit 1 inspect e u r , 13 houtvesters (2 der 1ste, 4 der 2de en 7 der 3de
klasse), benevens 3 adspirant-houtvesters. In den aanvang
van 1879 waren in India in dienst 2 inspecteurs, 11 houtvesters en 3 adspirant-houtvesters (de drie laatsten waren
de élèves die in Duitschland hunne studiën voltooid hadden en wier uitzending in 't vorig verslag werd aangekondigd). Bovendien waren hier te lande met verlof 1
inspecteur en 5 houtvesters. Vóór het einde van 1879 vertrekken weder 2 voor gouvernementsrekening in Duitschland opgeleide boschambtenaren naar Indie , zoodat thans
nog 3 élèves hunne studiën voortzetten. Dit jaar is geen
nieuwe kweekeling in opleiding genomen.
Aan de instelling waar bedoelde kweekelingen studeeren (de akademie voor boschwetenschappen te Eberswalde) is afgestaan de verzameling Indische houtmonsters
welke te Parijs is tentoongesteld geweest *). Bij 's lands
plantentuin te Buitenzorg i s , uit het overschot van den
voor Parijs bijeengebragten voorraad , de aanwezige collectie boutmonsters aanzienlijk aangevuld , zoodat daarin
thans ruim 500 in Indie groeijende soorten vertegenwoordigd zijn.
c. V e e t e e l t .
Omtrent den veestapel op Java en Madura zijn ditmaal
weinig mededeelingen te doen na hetgeen reeds in hoofdstuk K (blz. 125 biervóór) is aangeteekend aangaande de
in 1878 en in de eerste helft van 1879 voorgekomen veeziekten , vooral onder het rundvee.
Gebrek aan veevoeder deed zich , voor zooveel gebleken
i s , in 1878 niet in bijzondere mate gevoelen, ofschoon
het bekend is dat in sommige residentien de beschikbare
goede weidegronden niet geëvenredigd zijn aan de sterkte
van den veestapel *).
Op blz. 166 is reeds melding gemaakt van het plan om
in de bepalingen op de slagtbelasting op Java en Madura
eene verandering te brengen, waardoor men het roekeloos
slagten van j o n g vee eenigermate hoopt tegen te gaan.
Van 1 J a n u a n j 1880 af zal namelijk voor het slagten van
onvolwassen dieren, tot nog toe aan eene mindere heffing
onderworpen, hetzelfde regt verschuldigd zijn als voor de
slagt van volwassen runderen , buffels of paarden.
Konden in 't vorige verslag reeds eenige Europesche
landbouw-ondernemingen worden genoemd waar van het
fokken van vee werk wordt gemaakt, thans is te vermelden dat ook op de perceelen Lebaksioe in Bantam en Parakantroes en Wanasepi in Krawang veefokkerijen worden
aangetroffen ').
Ten einde de paardenfokkerij aan te moedigen , is de
Indische Regering in September 1878 te rade geworden
om dekhengsten te plaatsen op een zevental landbouw<) Zie het vooiloopig verslag der Tweede Kamer blz. 31 (Gedrukte stukken 1878—1879 4— n°. 45).

>) l>e afmetingen der balken liepen uiteen als volgt: lengte 2
I 9 M.; breedte 18 a 43 c. M.; dikte 15 a 53 c. M.; de kromhouten
waren lang l'/j a 5 M., breed 12 a 30 c. M., dik 10 a 24 c. M.
*) Onder „ boschmaat" moet worden verstaan de afmeting van
het zuiver vierkante hout dat uit den ruwen balk kan verkregen
worden.
') Hicrbü moet worden in het oog gehouden dat, volgens het
indertjjd medegedeelde (zie het verslag van 1877 blz. 209), de prijzen
te Samarang en Socrabaya 50 a 60 pet. boven tarief lager kunnen
lijn dan die te Batavia, alleen wegens het verschil in vrachtkosten. J

s) Het koloniaal museum der Maatschappij v a n Nijverheid te
Haarlem was reeds vroeger in het bezit eener dergelijke vcrzameling gekomen.
<>) Verg. hetgeen op blz. 112 hiervóór is gezegd over eene proef
die bjj 's lands plantentuin genomen wordt met den aanplant van een
nieuw voedergewas , de reana luxurians.
?) Van het voornemen om een veestapel aan te leggen op een
in erfpacht te vragen uitgestrekt terrein op de helling van den berg
Smeroe (verg. vorig verslag blz. 198) is sedert niets nu er vernomen.
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ondernemingen i»

(le

Preanger regentschappen, wier

(•i"-6nnren op zich genomen hebben om de dieren to verZONiai) en ora aanteekening te houden van het gebruik
dat er van gemaakt wordt en van de resultaten. Bij den
aanvang van 1879 was de proef reeds met aan 9tal Sandelwood* en een Stal Soembawa -paarden aangevangen ' ) ;
de 10 andere (van Makassaarseh en Battakseb ras) moesten nog aangekocht worden. Het dekgeld (dat op het zeer
mati" bfflrag van f 1,50 is bepaald) komt ten bate van
flo houders der paarden, die daarin eene vergoeding kunnen
vinden voor do kosten van onderhoud, voor zoover die
niet worden opgewogen door het voordeel dat zij zelven
van de dieren kunnen trekken.
De Boiteaiorgaeha wedloop-sociëteit hield ook in 1878
hare jaarlijksche wedrennen , die een prikkel geven tot
het teelen van goede paarden. Ken 9tal leden der vereenig i n g bezaten te zamen 20 dekhengsten met 85 fokmerries.
Volgens een verslag der vereeniging, waaraan openbaarheid
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is gegeven door opneming in de Javasche Courant van 17
September 1878 , heeft het voorbeeld, door hen gegeven met
de kruising van rassen, reeds navolging gevonden bij anderen, ook bij inlanders en Chinezen, onder welke er thans
velen zijn die hunne Javaansche merries door Arabische en
Randelwood-liengsten hebben laten dekken en daarvan
veulens verkregen hebben van driemaal meer waarde dan
de veulens van de gewone kampong-dekhengsten.
Te Magelang (Kadoe) werd in 1878 mede een wedren
van paarden gehouden en met veel belangstelling door de
inlandsche hoofden en door het volk bijgewoond.
De laatstbekende opgaven (over 1877) betreffende het
aantal op Java en Madura aanwezige buffels, runderen
en paarden (ten gevolge van groote sterfte voor sommige
gewesten eene niet onbelangrijke vermindering aanwijzende
tegenover de opgaven over 1876) zijn vervat in het volgen l staatje, dat tevens het in elk gewest aanwezige getal
voertuigen voor personen» en goederenvervoer doet kennen.

Voertuigen
bestemd voor het vervoer:
Buffels.

G E W E S T E N.

Kunderen.

Paarden.
van personen. I van goederen

a)

Bantam

167 533

Batavia

240 971

K ra wang

105 706

Preanger regentschappen .

.

.

b)

206 612

a)

t)

1873

7 627

334

999

12 821

26 460

2 993

7161

3 955

7 032

131

2 684

82 563

731

2 883

5 566

*)

196 629

1778

38 756

585

2 377

143 876

1466

12 888

1221

3 463

60 414

3 580

6 507

277

1835

169 640

54 738

11926

303

2716

Japara

130 696

1561

11043

593

6 318

Rembang

223 139

123 245

58206

506

1433

Soerabaija

173 942

192 158

42 165

1664

9 005

151 214

59 074

1529

7 644

134 505

36 876

683

9 482

149 015

Cheribon
Tagal

a)

Pekalongan
Samarang

a)

Pasoeroean

c)

Probolinggo

32 644

c)

10 722

Bezoeki

22 068

43 415

439

4 771

Banjoewangi

14 694

58 776

24433

25

969

128 103

64169

10 231

180

252

Bagelen

88 276

106 384

8 947

230

1273

Kadoe

52 556

110111

10 874

228

141

Djokjokarta d)

55 937

69 994

7 866

237

2131

Öoerakarta d)

130 460

71564

25 300

423

2 690

121587

37 340

128

831

Banjoemas

a)

Madioen

a)

175 204

a)

Kediri

a)

176 762

a)

28 348

391

3 938

47 914

244 206

20 534

428

2 261

.

2 754 498

1 727 841

618411

14 259

77 257

Volgens het vorig verslag waren
de cijfers in 1876

2 710 354

1 693 973

611952

13 228

73 081

Madura
Te zamen

.

.

43 575

a)

o) De belangrijke vermeerdering in vergelijking met de opgaaf over 1876, vindt men niet toegelicht.
b) De opgaven over 1876 waren foutief; van daar het groote verschil.
c) Verbeterde opgaaf.
•I) B(j gemis aan latere opgaven zjjn die over 1876 behouden.

L
eerstbedoelrte 9 paarden waren afgezonderd vaa die
welke op Soeniba roor de militaire reaionte waren aangekocht
(verg.vorig verslag blz. 46), doch al spoedig zijn 2 stuks ontvallen ;

een bezweek kort na aankomst te. Bandong aan kwaden droei,
terwyi een ander, voor de stoeterij ongeschikt gebleken, verkocht
is geworden.
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§ 2.

Buiteiibezittingcii.

Nopens den landbouw, het boschwezen en de veeteelt
in de gewesten buiten Java en Madura is het navolgende
aan te teekenen , in aansluiting aan de mededeelingen in
vorige verslagen ').
1°. Gouvernement van Sumatra's Westkust.
Rijst en tweede gewassen. Op blz. 15 is reeds gt'/.egd
dat de rijstoogst over 't algemeen goed uitviel, behalve
in een gedeelte van Tapanoli en van de Padangsche bcnedenlanden. Ten gevolge van langdurige droogte en de
verwoestingen door insecten a a n g e r i g t , hadden de aanplantingen daar veel te lijden , zoodat schaarschheid van
voedingsmiddelen ontstond in de afdeeling N a t e l , in
de onderafdeeling Sipirok, op het eiland Nias, in bet
zuiden van de Padangsche benedenlanden en in de afdee
ling Aijer Bangies en Rau. In een gedeelte der laatstgenoemde afdeeling werd, zoo als mede reeds op blz. 15 is
aangeteekend, van bestuurswege aan de noodlijdende bevolking de gelegenheid gegeven om bij de openbare werken
geld te verdienen ten einde in hare behoeften te voorzien.
El Iers waren dergelijke maatregelen niet noodig. De ontbrekende voedingsmiddelen werden in voldoende hoeveelheid
aangevoerd, grootendeels uit andere gedeelten van het
uitgestrekte gewest zelf. Bovendien vond nog uitvoer van
rijst naar Benkoelen plaats *). In de verschillende afdeelingen liepen de prijzen der padi uiteen van f 2,' 5 tot
f 5,80 per pikol, die der rijst van f4,10 tot f 13,05 per pikol.
De droogte was oorzaak dat aan den rijstbouw op ladangs
weinig uitbreiding kou gegeven worden en dat ook minder
tweede gewassen werden aangeplant dan gewoonlijk.
Over de zending naar Java van eenige mantri's bij de
cultures ter Sumatra's W e s t k u s t , ten einde zich o. a.
met de rijstcultuur in de Preanger regentschappen nader
bekend te maken , wordt lager gehandeld onder » Koflijcultuur."
Klappers. De klappercultuur breidt zich meer en meer
uit. De noten worden op de passars verkocht; olie wordt
veel uitgevoerd naar Pinang en Singapore. De geringe
opbrengst der eenjarige verpachting van het vruchtgebruik
der klapperbosscheu op de vier eilanden onder Singkel
(zie vorig verslag blz. 200) heeft aanleiding gegeven om
eene proef te nemen met eene verpachting voor vijf jaren
(1879 tot en met 1883), doch ook daarbij is slechts eene
zeer luttele som — f 27 per jaar — bedongen kunnen
worden. Ook het vruchtgebruik der klapperboomen op
Poeloe Pandjang (afdeeling Siboga) is voor den genoemden
vijfjarigen termijn verpacht, en wel tegen f 515 ' s j a a r s ,
dat is f 265 per jaar meer dan in 187G-1878 verkregen was.
Knffijcultuur.
In het verslag van 1877 (blz. 211) is
uitvoerig melding gemaakt van de voorschriften welke in
de maand Februarij van dat jaar door de Indische Begering gegeven zijn ten aanzien van de gouveruenientskoffijcultuur ter Westkust van S u m a t r a ; voorschriften
welke haars inziens door de ambtenaren in toepassing gebragt zouden kunnen worden door leiding, leering en
') Er bestaat nog geen genoegzame aanleiding oin in deze
paragraaf eene afzonderlijke plaats voor Atjeh en onderlioorighedeu
in te ruimen. Intussehen verdient met een woord gewag te worden
gemaakt van de in vorige verslagen (in hoofdstuk C 8 3) en ook
op blz. 10 hiervóór ter sprake gebragte landbouw-onderiieiiiing van
de Nederlandschc Handelmaatschappij in Edi, Theresia genoemd,
welke 3000 bouws beslaat en in 1878 eene productie van 12 044
kilo's tabak heeft afgeworpen. De onderneming werkte met ruim
400 vaste arbeiders. Voor het nieerendeel waren dit Chinezen,
maar er waren ook enkele Klingalezen, Javanen en inboorlingen
van Edi onder. Er is nog steeds een militair detachement op de
onderneming gelegerd (verg. vorig verslag blz. 0; ; het is nog niet
raadzaam geoordeeld dezen voorr.lgtigheidsmaatregel op te heffen.
Dat aan den radja van Edi de gelegenheid is gegeven oin eene
proef te nemen met den aanplant van Liberia-koffij, is reeds op blz. 112
aangeteekend. Nopens den landbouw in Loöng werd het een en
ander medegedeeld op blz. 11.
5) Cjjfcis van uitvoer worden hier niet genoemd (ook niet voor
de later te bespreken producten) omdat men die vindt aangewezen
in het verslag van de kamer van koophandel te Padang, dat als
laatste bijlaag b[j dit verslag is gevoegd.
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overreding, zonder dat zij gerugsteund werden door MM
verordening waarbij str.illi'ii werden bedreigd tegen weigering van cultuurdienst. W a t dit laatste; punt betreft,
is de Indische Kegering echter van inzigt veranderd. Nadiit
door de Sumatrasche autoriteiten bij herhaling geweien
was op de bedenkelijke gevolgen w.'lke het gemis van
iedere poenale bepaling (sinds de gewestelijke keur van
1874 , die in dit onderwerp voorzag, op last der Indische
Kegering was ingetrokken; zie het verslag van 1877
blz. 73 noot 2;) voor ue instandhouding Jer gouverne-

menteeultuur nebben kon, is hij nrdonnande van 25
November 1878 (Indisch Staatsblad n°. 309) straf bedreigd
tegen nalatigheid of onwil in het aanleggen en onder*
houden der plantsoenen en het plukken en bereiden der
koiïij. Tegelijkertijd is echter aan den gouverneur van
Sumatra's Westkust te kennen gegeven dat door die ordonnancie geenerlei verandering' werd gebragt in de verpligting der ambtenaren om zooveel mogelijk door oveiv
reding en verstandige leiding de belangen der koflijcu'tuur
te behartigen , en dat niet dan in de uiterste noodzakelijkheid tot het toepassen der strafbepalingen de toevlugt
mogt genomen worden.
De in het vorig verslag (blz. 200) besproken maatregelen
ter bevordering van de kolfijcultuur, namelijk de verhoog i n g van de koffijproeenten der inlaudsche hoofden en de
uitbreiding van liet aantel Europeeene ambtenaren, zijn
in 1879 (Indisch Staatsblad n°. 28 en 94) tot uitvoering
gekomen. Voorts zijn in de nieuweling! onder bestuur
gebragte lan Istrekjn , waar de kolfijcultuur zal worden
ingevoerd , eenige inlaudsche ambtenaren daarvoor aangesteld , gelijk reeds op blz. 82 werd aangeteekend.
Vermits er onier «Ie mantri's bij de cultures ter Sumatra's Westkust slechts weinige zijn die met de koüijcultuur , zoo als zij op Java gedreven wordt, goed vertrouwd
zijn, is de Indische Kegering in April jl. te rade geworden
om achtereenvolgens 24 hunner (telkens een 6tal) naar
de afdeeling Bandjarnegnra (Banjoemas) te doen overkomen ,
waar zij gedurende vier maanden als koffijmantri's dienst
zullen doen otnler leiding van den resident en de plaatselijke ambtenaren. Hun aanwezen op Java zal tevens
dienstbaar worden gemaakt aan het vermeerderen hunner
kennis van de rijstcultuur. Te dien einde zullen zij zich
dan nog hoogstens zes weken hebben op te houden in
de afdeeling Oaroet (Preanger regentschappen).
Aan het getal inkooppakhuizen zal eenige uitbreiding
gegeven worden.
In het afgeloopen jaar lieten het onderhoud der plantsoenen en de wijze van plukken nog veel te wenscheu over.
Het aantel bijgeplante hoornen wordt gezegd 5 063 141 te
hebben bedragen, d. i. omstreeks 38 hoornen percultuutpligtige. Hier en daar werden kweek beddingen aangelegd
en werd ook'beter dan vroeger (namelijk met meer ruimte
tusschen de boomen) geplant.
De kom'joogsc bedroeg in 1878 slechts 82 351 p i k o l s ' ) ,
dat is minder dan in eenig jaar sinds 1851. Hiervoor zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen. Vooreerst is het een
gewoon verschijnsel dat op een zeer ruimen oogst, als
uie van 1877 (175 034 pikols), een schrale volgt. Voorts
oefeuden in het afgeloopen jaar de aanhoudende hitte en
droogte na den bloeitijd een nadeeligen invloed uit. E i n delijk ondervond men in 1878 de schadelijke gevolgen van
de bladziekte , die zich wel is waar reeds in 1877 vertoond ,
maar toen den oogst nog niet benadeeld h a d , omdat de
vruchtzetting reeds te ver gevorderd was toeii de boomen
werden aangetast *). In November 1878 werd berigt dat
de genoemde ziekte nog hier en daar voorkwam. Daar er
sedert niets meer van vernomen i s , m a g men het er voor
houden dat zij geweken is.
De Sumatra-koifij wordt op de veilingen te Partang nog
steeds hoofdzakelijk voor de consumtie in Noord-Amerika
gekocht. De prijzen blijven bevredigend, zoo als blijkt
uit de navolgende opgaven betreffende de veilingen iu
1877 , 1878 en de eerste helft van 1879.
*) Namelijk in de Padangsche Bovenlanden C3 652, in Tapanoli
13 732 en in de Padangsche Benedenlanden 4 UG7 pikols. In't geheel
werden 2323 pikols als inférieure soort ingeleverd.
4
) Volgens eene raming van Augustus jl. werd voor 1879 eene
middelmatige productie (123 050 pikols) verwacht
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Veiling
van:

Soort

Hoeveeb

dqr

heid

koffij.

(in pikols).

Gemiddeld
Opbrengst.

pikol.

1877.

Maart . .

Junij . .
September

1*

19 400

per

f 1172590 f

60,44 J

800

22410

28,01'

39400

2441290

61,96'

2«

600

19 040

31,73'

1»

55 600

3 106 600

55,87*

2 000

47 510

23,75'

43600

2 476 430

56,79»

2800

80 030

28,58'

December.
1"

158 000

f £196 910 f

58,20'

168 990

27,25'

164 200

f 9 365 900 f

57,03»

1.

26 000

f 1 299 210 f

49,96»

»
1*

1200

32 680

27,23'

23 000

1 290 600

56,11'
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Indigo wordt alleen in don omtrek van Padang op
eenigszins belangrijke schaal door Chinezen verbouwd,
maar de invoer van gekleurde lijnwaden is oorzaak dat
deze cultuur gestadig afneemt.
De tabaksteelt breidt zich in de Padangsche Bovenlanden uit. De oogst was in 1878 bevredigend.
Kina. De proefaanplantingen in de Padangsche Bovenlanden verkeerden over het algemeen in goeden staat;
die in Tapanoli hadden van insecten te lijden, zoodat
de bijplautingen mislukten. Door hoofden en bevolking
wordt nog weinig belangstelling in de kinacultuur betoond.
Veeteelt. De toestand van den veestapel is in dit gewest
over het algemeen zeer bevredigend. Alleen het paardenras
gaat a c h t e r u i t , o m d a t , bij het toenemend gebruik van
paarden , al langer hoe meer onvolwassen veulens als lasten trekdieren worden gebezigd. In de residentie Padangsche Bovenlanden worden geregeld veemarkten gehouden.
De belangrijkste zijn die te Paijakombo, Fort van der
Capellen, Koemanis en Matoea.
Enropesche landbouw-nijverheid.
Van de 13 landbouwondernemingen, die bij het einde van 1878 wettig gevestigd waren (verg. blz. 95 hiervoor), hadden er 10 (1 in
de Padangsche Benedenlanden , 8 in de Padangsche Bovenlanden en 1 in Tapanoli) de teelt van koffij ten doel, en
3 de teelt van padi en klappers of van padi alleen. Van
de bedoelde 10 koffijondernemingen wierpen e r , zoo als
in bijzonderheden uit de bijlage CCC hierachter blijken
k a n , 9 reeds product af, en wel 8 perceelen te zamen
1746 pikols, terwijl van 1 perceel (dat in Tapanoli) de
productie niet is opgegeven. De 3 andere perceelen leverden te zamen slechts 90 pikols padi op. De gronden worden daar bewerkt door inlanders die niet op de perceelen
gevestigd zijn, tegen genot van de helft der productie.
Op de koffijondernemingen wordt veelal met daglooners
gearbeid, die gemiddeld f 0,40 daags ontvangen. Slechts
op een paar perceelen is het aantal vaste arbeiders van
eenig belang.

24,05
2°. Benkoelen.
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Peper, muscaatnoten, gamlier, cassia. De pepercultuur
is in dit gewest nagenoeg t e niet gegaan. In de X X Kotta
komen nog wel eenige aanplantingen voor, maar deze
leveren geen noemenswaardig product meer op.
De cultuur van muscaatnoten breidt zich meer en meer
u i t ; het product wordt voornamelijk naar Amerika , BritschIndie en Nederland uitgevoerd. Voor gepelde noten werd
te Padang f 140 a f 150, voor foelie f 65 a f 80 per
pikol betaald.
De gambier- en de cassia-cultuur ondergingen in het afgeloopen jaar geene uitbreiding. Voor de gambierkoekjes
w e r d , naar gelang der grootte, f 3 tot f 7,50 per 1000
s t u k s , voor de cassia gemiddeld f 14 per pikol betaald.
Suiker, indigo, tabak. Al deze producten worden slechts
voor de inlandsche markt geteeld. Cijfers van productie
zijn niet bekend.
Voor de bereiding der suiker worden verticale buffelmolens gebezigd. De marktprijzen bedroegen gemiddeld 2
duiten per koekje suiker en 35 centen per flesch stroop.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

Rijst en tweede gewassen. In liet vorig verslag en op blz. 16
hiervóór is reeds medegedeeld dat in 1878 de rijstoogst in
dit gewest nagenoeg overal mislukt is. Met de tweede
gewassen g i n g het niet beter; deze hadden evenveel van
te overvloedige regens te lijden als het padigewas van
de droogte en het ongedierte geleden had. Het geheele
jaar dóór is dan ook door het bestuur in den vorm van
werkverschaffing hulp moeten geboden worden. Verkreeg de
bevolking daardoor de middelen om voedingsmiddelen te
koopen, die in voldoende hoeveelheid (vooral van Padang)
werden aangevoerd, tevens kwamen op die wijze hoogst
nuttige communicatiemiddelen tot stand. Het bestuur verstrekte bovendien aanzienlijke hoeveelheden padi- en djagong-zaad tegen betaling, betzij dadelijk, of na den volgenden oogst. Daardoor k w a m een beter gewas in den
grond dan gewoonlijk, want de bevolking pleegt weinig
zorg te wijden aan de keus van goed zaad. Voor zoover
nopens den oogst van 1879 reeds berigten ontvangen werd e n , waren die niet ongunstig.
De in ' t vorig verslag (blz. 202) besproken poging der
R e g e r i n g , om de bevolking van Benkoelen door goede
voorbeelden te brengen tot eene betere bewerking van den
g r o n d , is als mislukt te beschouwen. De drie inlanders,
die in de Padangsche Bovenlanden den natten rijstbouw
hadden geleerd , zijn gedurende het afgeloopen jaar in de
afdeelingen Laïs, Ommelanden en Seloema werkzaam gebleven , maar hunne landgenooten hielden al spoedig op
belangstelling te toonen in hunne verrigtingen en lieten
alles bij het oude. Het is dan ook nutteloos geacht om
de zaak nog langer van bestuurswege geldelijk te steunen.
Als tweede gewassen worden in Benkoelen nagenoeg
geen andere producten geteeld dan die voor voedingsmiddelen kunnen dienen. Van wisselbouw is geen sprake;
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overvloed vnu nog niet ontgonnen boschgrond is trouwens
oorzaak dat de bevolking daaraan geen behoefte gevoelt').
De rijstprijzen bleven in 1878 uit den aard der zaak
hoog | gemiddeld werd f 15 per pikol betaald.
Veeteelt. De veestapel, die blijkens het vorig verslag
reeds in 1877 veel geleden had, is in het afgeloopen jaar
nog verminderd doordien het miltvuur onder de karbouwen is uitgebroken, terwijl ook aan eene andere ziekte,
die zich openbaarde in bloedafgang, vele beesten bezweken.
3°. Lampongsche districten.
Rijst. Hoewel het te veld staande gewas in het begin
van 1878 een overvloedigen oogst beloofde, is deze ten
gevolge van overstroomingen en bezoeken van schadelijke
insecten schraal uitgevallen en in enkele streken zelfs
mislukt. Tegemoetkoming van regeringswege is evenwel
niet noodig geweest, zoo als reeds op blz. 16 is vermeld.
De rijstprijzen liepen uiteen van f 6 tot f 18 per pikol.
Peper. Ook in het afgeloopen jaar is deze cultuur weder
belangrijk uitgebreid. Voor zoover bekend (uit ééneafdeeling — Toclang Iiawang — ontbreken opgaven) werden
27 289 pikols peper uitgevoerd , meest naar Batavia. De
prijzen waren bijzonder laag; er werd niet meer dan f 10
a f 13 per pikol besteed.
Klappers. In de binnenlanden van dit gewest vindt men
weinig klapperboomen , maar zij komen overvloedig voor
in den omtrek van de Lampong- en Semangka-baaijen en
op de eilanden in die baaijen. Terwijl daar de noten voor
f 2,50 tot f 3,50 per 100 stuks verkocht werden, betaalde
men in de binnenlanden vaak ^5 centen voor eene noot.
Klapperolie werd op de plaatsen van bereiding voor f 1
per flesch van de hand gezet.
Tabak en muscaatnoten. De grond is in dit gewest zeer
geschikt voor de tabakscultuur en levert een product dat,
bij goede bereiding, een uitstekend handelsartikel zou
zijn. Tot dusver plant de bevolking echter nog slechts
tabak voor eigen gebruik. Op de passars werd f 0,75 per
katti betaald. De notenmuscaat-aanplantingen in deafdeeling Semangka zijn in het afgeloopen jaar niet toegenomen. Eene noemenswaardige productie is daar nog niet
verkregen, vermits alle boomen nog zeer jong zijn.
Koffij. Zoo als in het vorig verslag werd opgemerkt,
bieden de Lampongsche districten over 't algemeen weinig
gelegenheid voor de koffijcultuur aan. Men vindt er dan
ook geen geregelde koffijtuinen, maar als paggers rondom
de peper-plantsoenen , en ook tusschen de peperranken in ,
worden wel koffij boomen geplant. De pluk geschiedt zonder het minste overleg. Zijn er eenige rijpe vruchten aan
een tak, dan worden deze met de onrijpe afgerist. Met
even weinig zorg bereidt men de koffij. De afgeriste vruchten worden meestal onmiddellijk na de inzameling in het
rijstblok gestampt of onder groote steenen gerold om ze
van de buitenste schil te ontdoen. Daarna wordt de koffij
in de zon gedroogd en op nieuw in het rijstblok gestampt,
om ook de hoornschil te verwijderen. Het product wordt
voor het grootste gedeelte naar Java uitgevoerd. De productie schijnt echter achteruit te gaan , althans wanneer
men haar beoordeelt naar de volgende opgaven betreffende
den uitvoer uit de verschillende afdeelingen :
Semangka
Telok Betong .
Sekampong . .
Sipoeti . . . .
IV Marga's . .
Toelang Bawang

.
.
.
.

.
.
.
.
.

1876.
247
1171
340
222
1 305
. ?

1877.
80
444
250
260
?
?

1878.
67 pikols.
266 >
100 »
?
»
253 »
?
»

i) De roekeloozo wijze waarop de inlandsche bevolking in vele
buitenbezittingen, even als vroeger op Java, de voor den geregelden aan- en afvoer van water zoo onontbeerlijke bosschen vernielt ten behoeve van nieuwe ontginningen, heeft der Indische
Regering aanleiding gegeven om de aandacht der hoofden van
gewestelijk
bestuur
te vestigen op de noodzakelijkheid
om het
d o e n ten e i n d e d e b e v o l k i n
mogelÜke t etere
8 e r t o e te D r e n g e n d a t
zij eene be
cultuurwjjze toepast.

Door de handelaren, die de koffij voor den uitvoer opkochten , werd f 24 a f 38 per pikol besteed.
Bosschen. Omtrent den uitvoer van hout, die, zoo als
in het vorig verslag werd gezegd, slechts uit tweeafdeelingen plaats vindt, zijn alleen opgaven ontvangen wat
de afdeeling Sipoeti betreft. Van daar werden in 1878
uitgevoerd 32 770 planken en 3045 balken, ter waarde
van f 5419. Inzameling van boschproducteu vond weder
op groote schaal eu algemeen plaats. Uitgevoerd werden,
voor zoover bekend: omstreeks evenveel dammar als in
1877 (12 895 pikols), tegen gemiddeld
f 20 per pikol;
113 pikols gom-elastiek (tegen f 70) s ) ; 31/» pikol cardamon (tegen f 62,50); 44 pikols was (tegen f 80 a f 125);
746 000 stuks semamboe-rottan (tegen f 12 a f 25 de
1000 stuks); 5203 bossen van andere rottan-soorten (tegen
f 1,50 per bos van 200 stuks) *); en H10 kilo's vogelnestjes (gemiddelde prijs onbekend).
Veeteelt. Het aantal karbouwen is in 1878 ten gevolge
van het uitbreken van miltvuur eenigszins verminderd.
Overigens bleef de veestapel vrij wel stationair. Naar Palembang werden eenige paarden uitgevoerd, terwijl eenig
vee werd ingevoerd uit Bantam.
4°. Palembang.
Rijst. De langdurige droogte in 1877, en de overstroomingen die daarop in het begin van 1878 volgden, waren
oorzaak dat het rijstgewas — zoo als reeds op blz. 16
met een woord is gezegd — in onderscheidene afdeelingen
van Palembang voor een gedeelte mislukte en dat de
prijzen v u n dat voedingsmiddel tot eene ongekende hoogte
stegen. In de afdeelingen Lahat en Tebing-Tinggi was de
bevolking 'zelfs verpligt zich met tweede gewassen, als
obi, tales, djagong enz., te voeden. Over het algemeen
werd echter door invoer van rijst uit Java en Singapore
in het ontbrekende voorzien.
Kof ij. In de afdeelingen Tebing-Tinggi, Lahat en Komrnering en Ogan-Oeloe werden in den laatsten tijd vele
nieuwe koffijaanplantingen aangelegd op drooge velden die
tot dusver voor de rijstcultuur hadden gediend.
De oogst van 1878, waarvan aanvankelijk geen groote
verwachtingen werden gekoesterd, viel gunstig uit en
ook de kwaliteit van het product was bevredigend. Belangrijke hoeveelheden koffij werden uit Ampat Lawang,
Redjang en Lebong vervoerd naar Benkoelen, van waar
jaarlijks, zoo als op blz. 20 van het vorig verslag werd
aangeteekend, tal van lieden in de Palembangsche koffijtuinen komen werken, tegen genot van een gedeelte van
den oogst. Een gedeelte van het naar Benkoelen vervoerd
product vond zijn weg naar Java (ruim 530 pikols). Van
Palembang werden regtstreeks naar Batavia uitgevoerd
14 860 pikols en naar Singapore 5417 pikols. Op de plaats
der productie werd f 30 a f 34, te Palembang f 41 a
f 42 per pikol betaald.
Even als op Java, zijn in Palembang proeven genomen
met den aanplant van Liberia-koffij. Ook hier kwam echter
het van 'slands plantentuin te Buitenzorg verkregen zaad
niet op. Een lOOtal van die inrigting ontvangen plantjes
schijnen echter betere uitkomsten te beloven.
Tabak. In alle afdeelingen van dit gewest wordt tabak
verbouwd, maar meestal slechts voor eigen gebruik. A1leen van de Ranaudistricten en Redjang wordt tabak uhV
gevoerd. Voor de Ranautabak, wier goede kwaliteit be~
keud is, worden hooge prijzen betaald, namelijk f 150
tot f 200 per pikol.
Katoen. De kapascultuur breidt zich in de afdeeling
Ogan, Kommering-Ilir en Blidah , in de afdeeling MoesiIlir en in de onderafdeelingen Lematang-Ilir, Moesi-Oeloe
') Over't algemeen neemt de productie van gom-elastiek in den
Indischcn Archipel sterk af. Aan de hoofden van gewestelijk
bestuur is van regeringswege aanbevolen voor zooveel mogelijk
het bjjplanten van gomboomen en andere nuttige boomsoorten aan
te moedigen, door de bevolking opmerkzaam te maken op de groote
voordeelen welke zjj daaruit trekken kan en op het verlies dat z(j
door de uitroeijing dier boomsoorten lijdt.
') In het vorig verslag werd abusievelijk opgegeven dat in 1877
zouden zijn uitgevoerd 648 247 bossen rotting. Dit had moeten zijn
16 919 bossen.
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Ra was meer en meer uit. In het afgeloopen jaar leverde
zii aan de bevolking ruime winsten o p , daar een belang• ke uitvoer naar J a v a , Singapore en China plaats vond.
Bii het eind van 1878 werd ter hoofdplaats voor dekapas
f 7 50 a f 8 en voor de kapok f 6 a f 7 per pikol betaald.
Bemoïn en peper. Ten gevolge van de in 't vorig versla" besproken boschbranden in 1877 is de productie van
benzoïn achteruitgegaan.
Van de pepercultuur wordt meer werk gemaakt dan
vroeger. In het afgeloopen jaar zijn in den omtrek der
hoofdplaats enkele pepertuine'i aangelegd door Chinezen.
Kina. Aan hetgeen over de met deze cultuur genomen
proeven in het vorig verslag werd aangeteekend, is slechts
toe te voegen dat zich in de daar genoemde afdeelingen
333 meerendeels reeds bloeijende planten bevinden.
5°. Sumatra's Oostkust.
Rijst. Dat — en waarom — in de afdeelingen Assahan
en Laboean Batoe de rijstoogst in het afgeloopen jaar
slecht is uitgevallen, werd reeds op blz. 18 medegedeeld.
Van daar werd veel minder uitgevoerd dan in vorige jaren
en dit had een merkbaren invloed op de opbrengst der
uitvoerregten. De sawahs, die in de twee genoemde afdeelingen voor de rijstteelt worden gebezigd, ontvangen
haar water niet uit kunstmatige leidingen, — want deze
weet de bevolking daar evenmin aan te leggen als in
eenig ander gedeelte van Sumatra's Oostkust, — maar
het zijn zoogenaamde moeras-sawahs, die haar water moeten verkrijgen door regens of wel regtstreeks uit de rivier ,
zoodat ze bij hoogen waterstand ligt overstroomd worden.
De kwaliteit van het geoogste product was goed, en
voor zoover rijst voor den uitvoer werd aangeboden, vond
die op de markten van P a d a n g , Malakka en Singapore
gereeden aftrek.
I n de afdeelingen Deli, Bengkalis en Siak moest door
invoer van rijst in de behoefte worden voorzien. In Siak
heeft een gedeelte der bevolking dit voedingsmiddel niet
magtig kunnen worden en zich met allerlei aardvruchten
moeten behelpen.
W a a r Europesche tabaksondernemingen gevestigd zijn ,
wordt aan de bevolking de gelegenheid gegeven om na
den tabaksoogst rijst op de velden te planten, tegen inlevering van '/,„ van het gewas. In de afdeeling Deli
werd van die gelegenheid door Maleijers en Battaks gretig
gebruik g e m a a k t , omdat zij zich op die wijze den zwaden
arbeid, aan de ontginning van boschgrondeu verbonden,
konden besparen.
Klappers, muscaatnoten , peper. In Assahan werden door
de inlandscbe bevolking uitgestrekte klappertuinen aangelegd.
De muscaatnoten-cultuur in Deli werd door de hoogere
prijzen , welke men in de Straits voor dat product besteedde , eenigszins opgebeurd uit den staat van kwijning,
waarin zij sedert eenigen tijd verkeerde. De aanplantingen,
oorspronkelijk voor rekening der Europesche tabaksondernemers aangelegd, geraakten meer en meer in handen
van Chinezen.
Van de pepercultuur wordt alleen in Langkat en Tamiang werk gemaakt. De tuinen in eerstgenoemd landschap gaven in het afgeloopen jaar een redelijken oogst.
Zij worden veelal door particulieren bewerkt. Aan een
der Tamiangsche hoofden werd in Maart jl. door het
Gouvernement eene som van f 1000 geleend ten behoeve
der bearbeiding van de pepertuinen in zijn gebied.
Europesche landbouw-nijverheid. Van de drie ondernemers
op Bengkalis, waarvan op blz. 204 van het vorig verslag
werd melding g e m a a k t , heeft er é é n , zoo als reeds op
blz. 96 hiervóór is medegedeeld, van het hem door de
Regering verleende erfpachtsregt afgezien. Een der beide
anderen had reeds in 1877, vóórdat zijn erfpachtsregt nog
gevestigd w a s , met den aanplant van tabak een aanvang
g e m a a k t , doch een slechten oogst verkregen. In 1878 was
hij niet g e l u k k i g e r , en volgens de ontvangen berigten
zou de onderneming nu worden overgedragen aan een
ingezetene van Singapore, die voornemens zou zijn er
eene suikerfabriek te vestigen. De ondernemer schijnt noch
de noodige kennis van zaken, noch tact om met zijne
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werklieden om te gaan , noch het noodige kapitaal gehad
te hebben. Uit de mislukking zijner pogingen is dus niet
af te leiden dat de grond op Bengkalis zich voor de tabaksc u l t u u r niet eigent. Voor zoover daarover nu reeds een
oordeel kan worden geveld, heeft de andere erfpachtsonderneming op dat eiland (Louisaburg geheeten) meer
kans van slagen. Nadere bijzonderheden omtrent de ljeide
bedoelde ondernemingen zijn medegedeeld in bijlage CCC
hierachter.
Voor zoover nopens de landbouw-ondernemingen, welke
ingevolge contracten met de inlandscbe vorsten in Deli,
Langkut en Serdang zijn tot stand gekomen , uitvoerige
opgaven ontvangen zijn , vindt men die in de bijlage DDD
hierachter '). Ook in Kotta Pinang is eene tabaks-ondern e m i n g , met 2000 bouws grond, gevestigd (verg. blz. 17
van dit verslag), maar aangaande hare (naar 't schijnt in
1878 aangevangen) werking zijn nog geene bijzonderheden
vernomen. Van de in 1874 door den sultan van Siak aan
de heeren VON HEDEMANN C. S. verleende concessie , die,
zoo als op blz. 206 van het verslag van 1875 werd medegedeeld , niet alleen op de exploitatie van tinerts, maar
ook op het in cultuur brengen van woeste gronden betrekking h a d , is nimmer voor dit laatste doel gebruik
g e m a a k t , en buiten de bij die concessie ter ontginning
afgestane landstreek vindt men in Siak geen grond die
voor de tabakscultuur geschikt is. W a t de drie eerstgenoemde landschappen betreft, blijkt bij e°ne zamentrekking der in de aangehaalde bijlage DDD vervatte
opgaven het volgende.
In Deli waren in het afgeloopen jaar 36 tabaks-ondernemingen gevestigd 5 ). Van één is de uitgestrektheid niet
vermeld; de 35 anderen beschikten te z;i men over 48 650
bouws. Bij 22 vau deze werden 1928 442 kilo's tabak
geoogst s ) ; van de overige 14 is de productie niet opgegeven ; waarschijnlijk hadden de meeste daarvan nog geen
product geoogst. In den loop van 1878 hield 1 onderneming op te werken (namelijk die van de in vorige verslagen vermelde » Société des colons explorateurs").
In Langkat telde men 21 tabaks-ondernemingen *),
met eene gezamenlijke uitgestrektheid van 43 500 bouws.
Bij 2 daarvan (en hieronder eene pas opgerigte onderneming) is geen productie verkregen'; de 19 anderen oogstten
697 739 kilo's tabak. In den loop of bij het einde van het
jaar werden 2 dezer 21 ondernemingen verlaten.
Nog vermeldt de bijlage een Stal ondernemingen in Langkat, met eene gezamenlijkeuitgestrektheid vau 14500 bouws,
waarvoor concessie verleend w e r d , maar die nimmer in
werking gebragt zijn , en voorts 6 ondernemingen , met
eene gezamenlijke uitgestrektheid van 10 500 bouws, die
nog niet als gevestigd te beschouwen waren, omdat de
daarop betrekking hebbende contracten nog niet door het
bestuur waren bekrachtigd.
') Zoo als uit het opschrift dezer rubriek blijkt, is hier alleen
sprake van ondernemingen van Europeanen. Eene overeenkomst,
waarbij de pangeran van Langkat aan den luitenant-Chinees aldaar
gronden ter ontginning had afgestaan, is door den resident niet
bekrachtigd geworden, omdat de Indische Kcgering het vooralsnog
niet raadzaam achtte Chinezen als landbouweontractanteu toe te
laten ter Oostkust van Sumatra, waar de middelen ontbreken om
hunne handelingen behoorlijk te controleeren.
In het verslag van 1877 (blz. 215) is vermeld dat door de Indische
Regering in den vorm van een model-contract eenige regelen gesteld waren , waaraan de overeenkomsten voor landontginning zouden
moeten voldoen om de bekrachtiging van het Europeeseh bestuur te
kunnen erlangen. By een besluit van 19 October 1878 (B(jblad op het
Indisch Staatsblad n°. 3381) zyn in dat model-contract een paar
wijzigingen gebragt, die echter niet van genoegzaam belang zjjn om
hier afzonderlijk besproken te worden.
2
) Bij enkele ondernemingen werden ook klappers , muscaatnoten,
pinangnoten en_ramch geteeld, doch naar het schynt in onbeduidende mate.
s
) Van de bedoelde 22'ondernemingen behoorden er 8, meteene
gezamenlijke uitgestrektheid van 12 000 bouws en eene productie
van 990 625 kilo's, aan de. Deli-maatschappy.

*)Z* Bovendien 1 houtkaponderneming. Van de 21 tabaksondernemingen behoorden er 4 , met eene gezamenlijke uitgestrektheid
van 14 500 bouws, aan de Deli-maatschappij. (In 2 daarvan hadden
echter ook andere personen een aandeel.) 1 van de 4 ondernemingen
wierp nog geen product af; bü de overige bedroeg de oogst
142118 kilo's.
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oogst minstens vijf jaren braak blijven liggen en leve*
reu ook dan nog geen product op dat in kwaliteit gelijk te stellen is met het product van den eersten oogst.
Sommige ondernemers zijn er dan ook reeds op bedacht
om eene andere cultuur op hunne gronden toe te passen. De üeli-maatschappij heeft in het afgéloopen jaar
proeven genomen met den aanplant van Liberia-konTj,
en enkele ondernemers in Langkat hebben gewone koffij
geplant.
De aanwerving van Chiueesch werkvolk voor de tabaksondernemingen ondervond in het afgéloopen jaar geenerlei
uioeijelijkheid; zelfs werd de vraag naar arbeiders verre
door het aanbod overtroffen. Voorzeker moet dit voor een
deel worden toegeschreven aan den hongersnood die in
China geheerscht heeft en aan de afnemende behoefte aan
arbeiders bij de tin-ontginningen in Malakka, maar daar
komt toch bij dat de tegenzin tegen dienstneming ter
Oostkust van Sumatra is geweken sinds het bestuur der
Straits Settleraents door een streng toezigt de verkeerde
praktijken der koeliewervers t e g e n g a a t , sinds de ondernemers, zoowel door hun eigen belaag als door de van
regeringswege uitgevaardigde i)epalingen daartoe gedrongeu , zich meer algemeen op eene goede behandeling hunner werklieden hebben toegelegd , en sinds de voordeelen ,
welke de koelies op de tabaks-ondernemingen kunnen
behalen, meer algemeen bekend zijn geworden.
Naarmate het aanbod van Chinesche werklieden toenam ,
hebben de ondernemers eene vermindering kunnen brengen in het bedrag van het voorschot dat bij de aanwerving te Singapore of Pinang steeds moet uitgekeerd worden. Van 40 dollars is het in 1878 reeds tot 15 dollars
en minder gedaald. Voorts konden de koelies nu met meer
zorg gekozen worden , en in het gehalte der bevolking
van de ondernemingen is dan ook reeds eene aanmerkelijke
verbetering gekomen. Met de verlaging der voorschotten
Over 't algemeen hebbeu de tabaks-ondernemingen ter
verminderde tevens de prikkel tot desertie, en men had
Oostkust van S u m a t r a , al zijn de prijzen van het product
daarvan inderdaad veel minder last dan in vroegere jaren.
in 1877 en 1878 vrij belangrijk gedaald, tot dusver voorOverigens werden dienstverbrekingen ook tegengegaan door
deelige uitkomsten opgeleverd. De tabakscultuur schijnt
eene gestrenge toepassing der strafbepalingen op vagee r echter alleen als extensieve cultuur met winst gebondage en door de zamenwerking van verschillende ^landreven te kunnen worden; de gronden moeten na één
t e r s , die zich tegenover elkander verbonden hebben om
ééne lijn te trekken wat de aanneming van koelies betreft.
Klingalesche arbeiders — die voor aardewerken , o. a. voor
') Volgens liet verslag van 1877 (blz. 215) waren er in 1876
het maken van w e g e n , op hoogen prijs gesteld worden —
In Langkat reeds 32 en in Serdang 15 ondernemingen gevestigd,
waren haast niet te krijgen , omdat de Britsch-Indische
dus meer dan hierboven voor 1878 opgegeven. Er moeten dus
Regering niet meer toelaat dal zij onder een werkcontract
sinds 1876 eenige ondernemingen zjjn opgeheven, tenz(j men aan
emigreeren, en ook hunne emigratie zonder werkcontract
onnaauwkeurige mededeclingen hebbe te denken. Zekerheid kan
bemoeijelijkt wordt. Javaansche koelies, die ter Oostkust
ter zake hier te lande niet gegeven worden, vooral wegens het
over het algemeen wegens hun luiheid en gering werktotale gemis van opgaven over 1877 , waarop in het vorig verslag
gewezen werd.
vermogen slecht voldaan hebben , worden niet meer aangeworven , en hun aantal wordt dus op de ondernemingen
2
) In 't vorig verslag (blz. 204 noot) kwamen eenige opgaven
steeds geringer. Alleen de zoogenaamde Boijangs van het
voor omtrent de aanvoeren hier te lande van Sumatra-tabak uit de
oogsten van 1870 t/m 1876 en omtrent de daarvoor bedongen prijzen. eiland Bawean werden wegens hunne handigheid in het
bouwen van huizen en schuren gewaardeerd. Voor het
Thans kunnen die opgaven worden voortgezet over de oogstjaren
kappen van bosschen en het bouwen van de uit ligte
1877 en 1878 en kunnen daarbij eenige mededeelingen gevoegd
worden omtrent de oorzaken van de fluctuatien der markt van
materialen zamengestelde loodsen worden veelal 'Battaks
Sumatra-tabak in het tjjdvak 1877—1879.
gebezigd. Die van het gebergte heboen bij de onderneIn 1877 werden van den oogst van 1876 te Amsterdam verkocht
mers een goeden naam , wegens de eerlijkheid waarmede
28 947 pakken van p. m. 70 kilo's (p. m. 2026 000 kilo's), waarzij hunne verbindtenissen nakomen. Zij werken steeds bij
voor gemiddeld f 1,56 per hall kilo werd bedongen ; — in 1878 36 176
aanneming onder toezigt van hoofden , die zich voor de
pakken (p. m. 2 532 000 kilo's) uit den oogst van 1877, dooreenrigtige uitvoering van den arbeid verantwoordelijk stellen.
genomen tegen f 1,28 per halt' kilo, — en in 1879 tot 29 September
circa 46500 pakken (p. rn 3 255 000 kilo's) uit den oogst van 1878,
Deze hoofden gaven menigmaal tianleiding tot moeijelijkwelke berekend kunnen worden gemiddeld f 1,35 per half kilo te hebben
heden , doordien zij een gedeelte van het voor hun volk
opgebragt. Van laatstgemelden oogst waren op genoemden datum
ontvangen loon verduisterden en dan aan de werklieden
nog circa 1500 pakken (105 000 kilo's) ten verkoop overgebleven.
deden gelooven dat de ondernemers hen hadden te kort
De kwaliteit van de Sumatra-tabak was over 't algemeen zeer bevregedaan. Aan zulke kwade praktijken waren gewoonlijk
digend. Dat voor het in 1877 en 1878 verkregen gewas niet even hooge
de Battaksche oorlogsverklaringen (»moesoeh b r i n g i n " )
prijzen als voor de oogsten van 1873 t/m 1876 (verg. vorig verslag)
konden bedongen worden, is gedeeltelijk toe te schrijven aan de
toe te schrijven , die men nu en dan op de Delische ondervermeerderde productie, maar vooral ook aan het feit dat fabnenemingen vond , doch die niet door dadelijkheden werden
kantcn, bjj nadere kennismaking met de Sumatra-tabak, tot de
achtervolgd , omdat steeds bij tijds met de ijverige medeovertuiging zjjn gekomen dat de prijzen, in vroegere jaren besteed,
werking van den sultan onderzoekingen ingesteld en misniet in juiste verhouding stonden tot die van Java-dekblad, en dat,
vattingen uit den weg geruimd werden. Vroeger werden
bü de voortdurend hooge prjjzen van de Sumatra-tabak, door hen
met meer voordeel het \an Java herkomstige product kon verwerkt
ook Gajoe's en Alassers als werklieden aangenomen , maar
worden. Het gevolg hiervan is geweest dat de vraag naar eerstsedert de moord- en roofpartijen, waaraan die lieden zich
genoemd artikel afnam en de voorraad weinig verminderde, terwjjl
in Deli en L a n g k a t in September en October 1876 hebben
hierin slechts verbetering kwam toen de importeurs zich, met be- schuldig g e m a a k t , heeft men hen van de ondernemingen
trekking tot den oogst van 1877, belangrijke concessien in de prijzen
geweerd. Alleen op een paar ondernemingen der Deligetroostten. Op die verlaagde prjjzen nam de consumtie wederom
maatschappij werden in 1878 nog enkele Gajoes aangetoe, en daardoor kon zoowel het gewas van 1877 als het tot dusver
aan de markt gebragte deel van den oogst van 1878 grif worden
troffen.
geplaatst en werden voor laatstbedoeld product zelfs iets betere
prjjzen bedongen dan voor het vorige.
W a t Serdang betreft, blijkt alleen dat er 12 onderneiningen gevestigd waren, wourvan er 11 te zanien over
27 000 bouws beschikten. Cijfers betreffende de productie
der ondernemingen in dat landschap ontbreken ').
Volgens bovenstaande recapitulatie zou in Deli en Langkat te zamen de tabaksnroductie in 1878 — voor zoover
bekend — 2 626181 kilo's bedragen hebben, overeenkomende met ruim 42 500 pikols. Uitgevoerd werden in
dat jaar uit beide genoemde landschappen en Serdang te
zamen 42442 pikols, tegen 32546 pikols in 1877. (In 1876
werden uit Deli alleen 16680 pikols uitgevoerd.) 3 |
Uleef de hoeveelheid van liet in 1878 geoogste product,
ten gevolge van eene buitengewone droogte in Deli in den
aanvang van het jaar en van overstrooiningen in BovenL a n g k a t , beneden de verwachting der ondernemers, de
kwaliteit van de tabak was over het algemeen uitmunt e n d ; de bladeren hadden eene groote elasticiteit en fijnbeid. Alleen in Beneden-Serdang kreeg men treurige
resultaten. De hooge prijzen, welke de Sumatra-tabak in
1873 en 1874 op de Europesche markt b e d o n g , zijn oorzaak geweest dat destijds niet eene zenuwachtige gejaagdheid nieuwe ondernemingen werden o p g e r i g t , zonder dat
de aard der gronden vooraf behoorlijk werd onderzocht;
en zoo heeft men in Beneden-Serdang tabak geplant op
een zuiveren zandgrond, die bovendien ziltig is, en onmogelijk een goed product kan opleveren. Eeue der aldaar
gevestigde ondernemingen, Charlotteville , beeft reeds opgehouden te bestaan en ook de overige zullen waarschijnlijk
opgeheven moeten worden. Iutusschen hebbeu zij aan de
Serdang-tabak eene slechte reputatie g e g e v e n , en de andere ondernemingen in hetzelfde landschap, die later op
goede gronden in het hooge binnenland gevestigd zijn
e n een goed product opleveren , hebben met die slechte
reputatie nog steeds te kampen.
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6°. Riouw en onderhoorigheden.
Rijst. De in vorige verslagen liesproken pogingen van
den sultan van0- Lingga, om met behulp van landbouwers
uit Buitenzor in zijn gebied de rijstcultuur op sawahs
in te voeren , hebben niets opgeleverd. Nadat een paar
jaren lang, ook ten gevolge van den onwil en de ongeschiktlieid der bedoelde landbouwers, de oogst slecht was
uitgevallen, zijn de proeven gestaakt, uit gebrek aan
karbouwen en aan geld. De Riouw-archipel zal dus, wat
de beschikking over rijst betreft, in het vervolg niet minder dan tot dusver afhankelijk zijn van invoer uit den
vreemde en uit Java. Over de duurte van dit voedingsmiddel in 1878 werd reeds op blz. 18 het noodige gezegd.
Sago. De sagoteelt wordt in dit gewest steeds uitgebreid. De sultan van Lingga bezit zelf een groot aantal
aanplantingen en heeft eene eigen sagofabriek doen bouwen, die door water gedreven wordt. Voor het grootste
edeelte wordt de sago uitgevoerd. De inlandsche bevoling maakt er in den regel geen gebruik van dan voor
de bereiding van gebak. Alleen als zij gebrek aan rijst
heeft, voedt zij zich met sago.

afgeloopen jaar beter slaagde dan in 1877. werd op Billiton nog meer rijst dan toen ingevoerd, namelijk 59 800
pikols (tegen 51 700 in 1877). De prijzen wisselden af van
f 7 tot f 12 per pikol.
Als tweede gewassen worden in dit gewest uitsluitend
voedingsmiddelen geteeld, zoo als obi, kladi, cassave enz.
Voor obi werd f 3 tot f 4,50, voor cassave f 1,50 tot f2,75
per pikol betaald.
Klappers. Aan de klappercultuur, waarvoor de gronden
aan het zeestrand en op de kleine eilandjes om Billiton
het best geschikt zijn, werd in 1878 eene belangrijke
uitbreiding gegeven. Intusschen wordt nog veel klapperolie ingevoerd, hoofdzakelijk van Pontianak.
Veeteelt. De veestapel is in dit gewest van geen beteekenis, en kan wegens het gebrek aan voeder ook niet
uitgebreid worden. Alleen aan de varkensfokkerij wordt
door de Chinezen veel zorg besteed.

f

Arrowroot. Behalve op Singkep (zie vorig verslag blz.
205), is thans ook op het eiland Lingga de cultuur van
arrowroot ingevoerd.
Peper en gamMer. Voor eene uitbreiding hunner ondernemingen konden de Chinesche peper- en gambierplanters
in het afgeloopen jaar geen middelen beschikbaar stellen ,
omdat zij door de duurte der rijst (welk voedingsmiddel
zij aan hunne koelies kosteloos moeten verstrekken) en
door den lagen koers van den Mexicaanscheu dollar een
zeer onvoordeelig jaar hadden.
De productie gaf geen reden tot klagen. Volgens de
ontvangen opgaven zouden ruim 400 000 pikols peper en
1 000 000 pikols gambier verkregen zijn. De in het vorig
verslag uitgesproken twijfel aangaande de juistheid van
dergelijke hoo(?e cijfers moet echter worden herhaald.
De marktprijs van de witte peper daalde tot f 21,24 per
pikol. Voor de zwarte peper en de gambier werden gelijke
prijzen betaald als in 1877.
BosscJien. Hoewel op sommige plaatsen de cultuur van
gambier en peper tot ontwouding aanleiding gaf, wordt
in den Riouw-archipel toch nog zeer veel en goed hout
aangetroffen. De bevolking trekt vooral veel voordeel uit
het bakoehout, dat te Singapore als brandstof voor kleine
stoomvaart uigen zeer gezocht is. Men kan dit hout dikwijls kappen , daar het spoedig weder opgroeit. Vroeger
gaf iedere radja tegen hooge betaling eene vergunning
tot het kappen en slepen van hout. Onlangs hebben echter
de sultan en de rijksbestierder het regt om zoodanige vergunningen te verleenen aan zich getrokken.
7°. Banka.
Rijst en andere geioassen. De in het vorig verslag vermelde prijzen van de rijst ondergingen in het afgeloopen
jaar nagenoeg geen verandering. De oogst viel bevredigend uit, maar voorzag evenmin als in vorige jaren in
de behoeften van het gewest, zoodat invoer van elders
bleef plaats vinden.
De productie van gambier bedroeg 219 , van peper 205
pikols (tegen 172 en 138 pikols in 1877). Voor de gambier
werd f 20 tot f 60 per pikol betaald; peperprijzen zijn
niet opgegeven.
Men is bezig op Banka eene proef te nemen met de
koffijcultuur. Een tiental soorten van koffijzaden, uit
's lands pbmtentuin te Buitenzorg ontvangen , zijn daartoe
in den grond gebragt.
Boschproduclen. In 1878 werden 358 pikols honig en
120 pikols was ingezameld (tegen 350 en 157 pikols in
1877). De prijzen van beide producten ondergingen eene
daling. Voor honig werd f 6 tot f 10, voor bijenwas
f 100 tot f 110 per pikol betaald.
8°. Billiton.
Rijst en tweede gewassen. Hoewel de rijstoogst in het
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

9°. Westerafdeeling van Bomeo.
Rijst. Op blz. 20 is reeds medegedeeld dat in verschillende gedeelten van dit gewest de rijstoogst in het afgeloopen jaar zóó ongunstig is geweest, dat het Gouvemement hulp heeft moeten bieden om de bevolking aan
voedingsmiddelen te helpen '). De mislukking van het
gewas werd voornamelijk door zware regens en door schadelijk gedierte (veldmuizen en walang-sangits) veroorzaakt.
Nog steeds wordt de rijst hier nagenoeg uitsluitend op
drooge velden verbouwd. Slechts enkele inlanders hebben ,
op het door Chinezen gegeven voorbeeld , sawahs aangelegd.
Suikerriet. Het in 't vorig verslag (blz. 205) ter sprake
gebragte voornemen van een paar Chinezen om eene suikerfabriek op te rigten, is uit gebrek aan fondsen niet
tot uitvoering gekomen.
10°.

Zuider- en Oosterafdeeling van Bomeo.

Rijst. Ten gevolge van aanhoudende droogte in de eerste
maanden van 1878 en hevige regens gedurende het jaargetijde waarin zij voor de padicultuur het minst gewenscht
werden , was de oogst in liet geheele gewest weder — even
als in 1877 — beneden het middelmatige en in sommige
afdeelingen (verg. blz. 21) zóó gering, dat de bevolking
door werkverschaffing in de gelegenheid moest worrlen
gesteld om geïmporteerde rijst (vau Java en Singapore
afkomstig) te koopen. Van den oogst van 1879 had men
goede verwachtingen.
Op eene goede keuze en verzorging der bibiet legden
de landbouwers zich iets meer dan vroeger toe. Nu en
dan werd bibiet uit ver afgelegen districten gebezigd ter
verwisseling met de gebruikelijke soort.
Andere cultures. De katoencultuur blijft in dit gewest
nagenoeg stationair. Het product, dat in het afgeloopen
jaar tengevolge van liet ongestadige weder niet ruim was,
wordt voor een deel naar Java uitgevoerd.
Beter slaagde de tabaksteelt, waarvan men in Amoenthai
en in de Doe.soen- en Dajaklanden werk maakt, doch alleen ter voorziening in eigen behoefte.
Nopens de cultuur van andere producten zijn geen mededeelingen ontvangen die ter aanvulling zouden kunnen
strekken van de in 't vorig verslag opgenomene.
11°. Gouvernement van Celebes en onderhoorigheden.
Rijst. Terwijl een aantal velden in het afgeloopen jaar
hetzij onbewerkt moesten blijven omdat er ten gevolge
der heerschende veeziekte (zie lager) geen ploegvee beschikbaar was , hetzij wegens de buitengewoon lang aanhoudende droogte slechts gebrekkig konden worden bewerkt, hadden bovendien de aanplantingen nog veel te
lijden van veldmuizen en schadelijke insecten. Dientengevolge ontstond in de afdeelingen Noorder- en Zuider-districten op verschillende plaatsen schaarschheid van voe•) De voorschotten, voor den inkoop van rjjst (die uit Singapore
in voldoende hoeveelheid werd aangevoerd) aan de inlandsche vorsten.
verleend, bedroegen te zamen f 33 500.
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dingsmiddelen. Daar evenwel de djagong-oogst vrij goed
Blaarde, en de bevolking genoegzame middelen had om
de van elders aangevoerde rijst te koopen , heeft nergens
ebrek geheerscht eu zijn ook van bestuurswege geen
uitengewone maatregelen genomen behoeven te worden.
Ter bevordering van den rijstbouw in de onderafdeelingen
Takalar en Bikeroe zijn aan de bevolking aldaar van bestuurswege 235 dozijn patjols en 1460 bossen zaadpadi
verstrekt, met bepaling dat de kosten der padi bij den
eerstvolgenden oogst niuesten. worden terugbetaald.

f

Koffij. In het vorig verslag werde'i reeds vrij uitvoerige
mededeelingen gedaan nopens de koffijteelt in de bergdistricten van Celebes. Daaraan is nog het navolgende toe
te voegen.
Op het tot stand brengen van regelmatige plantsoenen
legt de bevolking zich niet toe. Meestal vereenigen zich
twee of meer personen om een stuk boschgrond om te
kappen en af te branden, waarna zij den grond onder
elkander verdeelen en zonder eenige orde of stelsel de jonge
plantjes in den grond brengen. Aan het onderhoud der
plantsoenen wordt zeer weinig arbeid besteed.
Tegen den pluktijd komen uit de aangrenzende streken
tal van lieden , vaak zelfs geheele huisgezinnen , naar de
koffijdistricten om hulp te bieden , en genieten daarvoor
gewoonlijk V, van den oogst. Met het plukken wordt
zeer ruw te werk gegaan. Bijna altijd worden rijpe en
onrijpe vruchten tegelijk afgerist, en daarbij breken dikwijls de hoogo takken die met geweld worden neergebogen.
Men werpt de vruchten op een hoop om ze te laten broeijen ,
wascht ze vervolgens om ze van hun vleezig omhulsel
te ontdoen , droogt ze daarna op nieuw , en stampt ze eindelijk in het rijslblok om het hoornvlies te verwijderen.
Door de ruwheid der bewerking verbrokkelen vele boonen
en behoudt de koflïj eene eigenaardige lucht.
De hoedanigheid van het laatst geoogste product was
over 't algemeen goed. Dikwijls wordt de te verwachten
oogst maanden vooruit op voorschot verkocht. Voor het na
den oogst verkochte product werd in het afgeloopen jaar
f 20 a f 23 per pikol aan de planters betaald, terwijl de
opkoopers, die de koffij te zuiveren en naar de strandplaatsen (Maros, Bonthain, Balangnipa) te vervoeren hadden ,
aldaar f 35 tot f 42.50 per pikol konden bedingen '). Van de
bedoelde strandplaatsen in de koffijdistricten werd bet
product voor een klein gedeelte met inlandsche vaartuigen
regtstreeks naar Singapore gebragt, maar overigens ging
alles naar Makasser om van daar verder vervoerd te worden. Volgeus de ontvangen opgaven zijn in 1878 van"
Makasser uitgevoerd 60 5b2 pikols koffij uit de gouvernementslanden van Celebes afkomstig en 24 557 pikols uit
andere gedeelten van Celebes of van andere eilanden aangebragt, dus in 't geheel 94139 pikols, waarvan verscheept werden : naar .Nederland 59 691, naar het Kanaal
1044 , naar Amer'ka 4969 , naar Singapore 17 525 , naar
Nieuw-Guinea 13 en naar andere plaatsen in Nederlandsch
Indie 10 897 pikols. De uitvoer was dus geringer dan in
1877, toen , bLjkens de mededeelingen op blz. 206 van 't
vorig verslag, in 't geheel 114 741 pikols van Makasser
werden verscheept, waarvan 74 042 uit de gouvernementslanden van Celebes ei. 40 699 vau elders afkomstig. Op
Celebes heeft trouwens de koffijoogst iu 1878 later dan
gewoonlijk plaats gehad en dientengevolge lag bij het
einde van het jaar nog veel koffij op de productieplaatsen.
Er is geen reden om te gelooven dat de oogst in 1878
veel geringer is geweest dan in 1877.

groot gedeelte van 1878 aan, maar in de laatste maanden
van dat jaar bespeurde men er niets meer van. De bevolking bleef altijd even onverschillig voor hare beesten.
In- of uitvoer van vee had niet plaats. Te Bouthuin is
door een Europeaan eene fokkerij van koeijen en karbouwen
opgerigt. Van de voor militaire doeleinden bestemde paardenstoeterij op Malassoro (zie blz. 41 hiervóór) behoeft te
dezer plaatse niet nader gesproken te worden.
Kuropesche landbouwuijverheid. Behalve eenige particuliere landerijen in de afdeelingen Makasser en Noorderdistricten , bestaan op Celebes slechts twee Europesche
landbouw-ondernemingen , namelijk één huurland en één
erfpachtsperceel (verg. bladz. 96 hiervóór en de bijlage
CCC). Het huurland beslaat slechts 49 bouws padivelden
en tuingrond. Gedurende het afgeloopen jaar werd evenwel geen padi geplant, wegens de droogte en het gebrek
aan ploegvee (zie boven). Van de 457 bouws, waaruit het
erfpachtsperceel bestaat, waren bij het eind van 1878
reeds 200 met koffij beplant. Bij deze onderneming, Bakoengan genaamd, waren 59 werklieden (van Saleijer afkomstig) in dienst, die gemiddeld f 8 's maands, benevens 1 '/4 katti rijst daags, als loon ontvingen.
Op de hooger bedoelde particuliere landerijen vindt men
eenige klapper-aanplantingen, maar wordt overigens alleen
rijst geteeld, door landbouwers die in kampongs op de
landerijen wonen en aan wie de gronden door de eigenaren
> in tesang" worden afgestaan, onder beding dat zij hun
een gedeelte van den oogst (de helft of een derde, naarmate de eigenaren het ploegvee verstrekken of niet,) in
natura moeten leveren.
12°. Menado.
Hijst. Even als in 1877 was ook in het afgeloopen jaar de
hardnekkige droogte oorzaak dat in dit gewest schaarschheid
aan rijst ontstond. In de Miuahassa had de bevolkingevenwel geen gebrek aan voedingsmiddelen , cmdat de djagong(miloe-) oogst er gunstig uitviel. In Gorontalo zag men in de
eerste maanden van het jaar den toestand donker in. Door
het gewestelijk bestuur werden daarom 2000 pikols rijst van
Batavia ontboden, en bovendien 700 pikols djagoug en
1300 fardoes (van 25 kilogrammen) sago uit de Minahassa
naar Gorontalo gezonden, terwijl aan de bevolking de
gelegenheid werd gegeven om bij openbare werken geld
te verdienen. In April en Mei namen de zaken eene gunstiger wending ten gevolge der ingevallen regens, en de
aangevoerde voedingsmiddelen werden met verlies van de
hand gezet. In de Minahassa wisselden de prijzen af van
f 2,50 tot f 7,50 per pikol; in Gorontalo van f 5,50 tot
f 22 per pikol.
De wijze , waarop de bevolking de rijstcultuur drijft,
blijft altijd even gebrekkig, niettegenstaande de aanhoudende aansporingen der ambtenaren om daarin verbetering
te brengen.
Djayong (miloe). Zoo als reeds gezegd is, viel de oogst
van dit voedingsgewas in de Minahassa gunstig uit. Volgens de ontvangen opgaven (welke weinig strooken met die
in het vorig verslag) werd aldaar f 0,10 a f 1 voorde 100
klossen en in Gorontalo f 2,50 tot f 11 voor de 1000 stuks
betaald.
Cacao. De ziekte in de cacaoplantsoenen, waarvan in
vorige verslagen herhaaldelijk gesproken werd, schijnt te
verminderen, en de bevolking begint zich meer op deze
cultuur toe te leggen. De cacao wordt plaatselijk aan de
handelaren verkocht en voornamelijk naar Manilla uitgevoerd.

Kina. Overeenkomstig het in 't vorig verslag (blz. 206)
vermelde plan is bij Lokka (afdeeling Zuiderdistricten) een
nieuwe proeftuin aangelegd, en wel op eene hoogte van
omstreeks 4600 voet boven de zee. In dtu ouden proeftuin
te Lokka is het meerendeel der in 1869, 1872 en 1874
jplante boompjes, na gebloeid te hebben, gestorven,
e proeftuin te Atjé (onderafdeeling Bergregentschappen)
kan als totaal mislukt beschouwd worden.
Veeteelt. De in 1877 uitgebroken ziekte onder de buffels
(verg. vorig verslag blz. 207) hield nog gedurende een

S

Klappers. Geregelde klapperaanplantingen van eenige
beteekenis worden in de afdeeliüg Minahassa niet aangetroffen. In Gorontalo daarentegen zijn uitgestrekte klappertuinen, en de bevolking draagt daar veel zorg voor.
Uitvoer van noten of olie had niet plaats. In de Minahassa
werd veel olie ingevoerd van de Sangir- en Talaut eilanden.
De prijzen der noten bedroegen f 1 tot f 5 per 100 stuks
en die der olie f 12 tot f 20 per pikol.

') De bovenstaande prijsopgaven, die aan het jaarverslag van
den gouverneur van Celebes ontleend zijn, verschillen aanmerkelijk
met de in 't vorig verslag (blz. 206) vermelde, die door de kamer
vau koophandel te Makasser verstrekt waren.

Gouvernementskofijcultuur in de Minahassa. De drooge
weersgesteldheid in 1877 heeft zeer gunstig gewerkt op
den koffijoogst van 1878, en deze is dan ook veel aanzienlijker geweest dan in vorige jaren. Er werden 35 528
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n ' s l a n d s pakhuizen afgeleverd , terwijl in de jaren
! w 1 . , 1 M 7 7 ,l e productie slechts had bedragen 10 7 6 9 ,
10 054 10 580, «024 en 12 653 ') pikols.
Do laatstgenoemde productiecijfers, vergeleken met die
van een vroeger tijdperk, getuigden zoo zeer van achter• t n < , dat een speciaal onderzoek naar den toestand der
koffiiciTltuur in de Minahassa is noodig geacht. Ingevolge
eene opdragt der Indische Regering heeft de betrokken
hoofdinspecteur zich van Java naar Menado begeven om
dat onderzoek in te stellen. Volgens het door hem uitgebra^t rapport is werkelijk de cultuur zeer verwaarloosd
eu wor.lt slechts eene betere leiding van den arbeid vereiscbt om de gemiddelde jaarlijksche productie, zonder
eenig bezwaar voor de bevolking, weder op te voeren tot
20000 a 25 000 pikols, zoo als vroeger werden verkregen.
Ten einde de bedoelde betere leiding aan den arbeid te
•even , zijn in den aanvang van 1879 , zoo als reeds op
]z. 80 met een woord is gezegd, vier controleurs van
Java naar de Minahassa gedetacheerd, terwijl voorts, gelijk reeds op blz. 96 werd aangeteekend , een ambtenaar,
die geruimeu tijd onder den hoofdinspecteur voor de koffijcultuur op Java werkzaam was geweest, met den rang
en titel van adsistent resident, aan den resident van Menado
is toegevoegd.
In 1878 zijn in de Minahassa geen nieuwe bijplantingen
van koffijboomen uitgeschreven , omdat de inzameling van
den oogst reeds zeer vele handen vorderde en omdat men
aan de bevolking, met het oog op de slechte uitkomsten
welke hare eigene cultures ten gevolge van de droogte
hadden opgeleverd, de ruimste gelegenheid wilde laten
voor het bewerken van hare miloe- en padiveldeu.
Veeteelt. De veestapel, die over het algemeen in gunstigen toestand verkeerde, werd bij het einde van 1878 geschat:
voor de Minahassa op ruim 4000 paarden , 25 000 runderen ,
220 000 varkens en 2000 schapen en geiten ; voor Gorontalo op ruim 7600 paarden, 500 runderen, 29 varkens,
22 000 schapen en geiten en 8500 buffels. In- en uitvoer
van vee kwam weinig voor.
Buropesche landbouwnijverheid.
De drie in de Minahassa
gevestigde ondernemingen voor den opkoop en de bereiding
van tabak (verg. vorig verslag blz. 207) staakten in de
tweede helft van 1878 hare werkzaamheden , na gedurende
een paar jaren achtereen veel tegenspoed ondervonden te
hebben ten gevolge van de ongunstige weersgesteldheid.
Op de particuliere landen in dit gewest, die voornameiijk in den omtrek der hoofdplaats Menado gelegen zijn ,
wordt hoofdzakelijk werk gemaakt van de cultuur van
muscaatnoten en koffij. Wel vindt men er ook aanplantingen van p a d i , d j a g o n g , klappers, s a g o , cacao en
katoen , maar die hebben weinig te beteekenen. Intusschen
is de cacao-cultuur in den laatsten tijd eenigszins toegenomen.
De op die landerijen gebezigde werklieden zijn meest
uit Gorontalo of van de Sangir- en Talauteilanden afkomstig.
13°. Amboina.
Rijst en sago. Voor zoover in dit gewest rijst wordt
eteeld, is zij van inférieure hoedanigheid. De inheemsche
evolking voedt zich bij voortduring hoofdzakelijk met
sago. Intusschen wordt op Banda veel rijst ingevoerd.
Volgens de ontvangen opgaven zouden daar in 1878 niet
minder dan 28 712 pikols zijn aangebragt (van Java , Bali
en Singapore), en zouden daarvan 2450 pikols weder naar
andere plaatsen uitgevoerd zijn. Te Amboina bedroegen
de rijstprijzen f 6 a f 8 per pikol.

f

Klappers. De productie van klappers was in 1878 nog
veel geringer dan in het reeds ongunstige jaar 1877. De
prijzen van noten en olie waren dientengevolge zeer hoog.
Op Banda werd voor 100 stuks klappers f 9 en voor een
pikol klapperolie f 36 betaald.
Cacao. De cacao-cultuur blijft in dit gewest achteruit
g a a n ; in 1878 werden van de aanplautingen der bevoll

) De in het vorig verslag overgenomen opgaaf betreffende de
Productie
van 1877 (H0O0 pikols) schijnt onjuist te zjjn geweest.
i-. e ,^ g s t v a n n e t loopende jaar werd in Augustus il. geraamd op
•lo 100 pikols.
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king niet meer dan 10 pikols geoogst. Ook de aan de
zuidkust van Ceram gevestigde onderneming (verg. vorig
verslag blz. 208) produceerde weinig , maar de kwaliteit van
haar product was goed en vond vooral te Manilla veel aftrek.
Tabak. De inlandsche bevolking oogst jaarlijks gemiddeld een lOOOtal pikols van hare tabaksvelden. De in
vorige verslagen besproken Europesche onderneming in
het oostelijk gedeelte van Ceram leed groote schade doordien in drie dagen tijds omstreeks 10 000 plantjes door
zwarte rupsen vernield werden.. Van het niet aangetaste
gedeelte van den aanplant werden p. m. 100 pikols geoogst.
Kruidnagelen. De bestaande plantsoenen werden door de
bevolking g->ed onderhouden, maarniet uitgebreid. Over
den oogst viel in het afgeloopen jaar niet te klagen. Het
door de hoofden van Hila gegeven voorbeeld , om het product op de hoofdplaats dier afdeeling ter markt te brengen
(zie vorig verslag blz. 207), heeft navolging gevonden ,
en de bevolking heeft daar goede prijzen kunnen maken.
Cijfers van productie of uitvoer zijn niet vermeld gevonden.
Specerijperken en er(pachts ondernemingen.
Voor de perkeuiers op Banda was het oogstjaar 1878 , zoo als trouwens
in het vorig verslag (blz. 208) werd voorspeld, verre van
gunstig. De langdurige droogte in 1877 werd gevolgd door
zware regens en felle winden in het begin van 1878,
waardoor tal van jonge vruchten van de boomen zijn geslagen. Bovendien vonden de muscaatnoten en foelie in
Nederland of elders weinig afzet en bleven de prijzen
voortdurend laag.
Eene opgaaf van de verschillende specerijperken , van
hunne eigenaren en administrateurs, van hunne productie
in 1878 *), en van het aantal arbeiders dat op die landen
werkzaam w a s , vindt men in bijlage E E E . Daaruit blijkt
dat van de 34 specerijperken verkregen werden (in ronde
cijfers) 4719 pikols noten in den dop (gelijk te stellen met
3146 pikols noten uit den dop) 3 ) , benevens 596 pikols
noten uit den dop en 1318 pikols foelie. De uitvoer bedroeg in het afgeloopen jaar 3690 pikols noten in den dop
(gelijk te stellen met 2460 pikols noten uit den dop), benevens 4543 pikols noten uit den dop en 1952 pikols
foelie. Veel geringere bedragen derhalve dan id 1877, toen
16 814 pikols noten en 3079 pikols foelie geoogst en 13 245
pikols noten en 3810 pikols foelie uitgevoerd werden.
Hier zijn de noten in den dop herleid tot noteu uit den
d o p , en ter verduidelijking van het overzigt wordt dit
ook gedaan in den ondervolgenden s t a a t , waarin is aangewezen naar welke landen en plaatsen de Baudasche
specerijen in de laatste drie jarea zijn uitgevoerd.
tinten (in pikols).
1876.
1877. 1878.
828
2 072
289
3 879
4 817 1999 o)
4 690
6 154 4 688A)
168
202
27 c)

Foelie (in pikols).
1876. 1877. 1878.
naar Nederland
388
362
155
„ Singapore
593 1009
660
, Java
1 673 2 429 1137
„ Makasser
10
.
9 565 13 245 7 003
2 654 3 810 1 952
a) Herleiding der uitgevoerde hoeveelheid van 2998.C5 pikols
noten in den dop. Naar Singapore worden uitsluitend noten in den
dop uitgevoerd.
b) Naar Java werden 652.23 pikols in den dop uitgevoerd, bjj
herleiding gelijkstaande met 434.82 pikols uit den dop.
c) Naar Makasser werden 39.50 pikols in den dop uitgevoerd,
bij herleiding gelijkstaande met 26.34 pikols uit den dop.
De gemiddelde marktprijs te N'eira bedroeg in 1878 voor
noten in den dop f 77,50 , voor noten uit den dop f 116,25,
en voor foelie f 75 per pikol *).
') Namelijk het in dat jaar verwerkte product, dus eigenlijk
de oogst van 1 November 1877 tot 31 October 1878. De opgaven
nopens de productie sluiten zich aan bjj die in 't vorig verslag
(blz. 208), welke liepen tot 31 October 1877.
s
) In het vorig verslag (blz. 208 noot 2) kwam eene onjuiste
aanteekcning voor nopens de noten in en uit den dop. Het omhulsel der noten — d. i. de foelie — wordt onmiddellijk na den
pluk afgepeld en dan komt de noot in den dop te voorschijn. De
noten worden gedurende twee maanden gerookt vóórdat zjj ontbolsterd en gekalkt worden.
*) Te Singapore is het verschil in prjjs veel grooter; aldaar golden,
blijkens de 1laatst bekende noteering, noten uit den dop 91, noten in
den dop 40 ,, dollar.
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Het aantal jonge hoornen wordt geschat op p. m. 203 200; | slaagden naar wensch. Van de kruidnagelteelt werd iets
dat van ile vruchtdragende hoornen is niet met juistheid meer werk gemaakt dan vroeger. Aan de cacao-aanplantingen is eene aanzienlijke uitbreiding gegeven. De oogst
op te preven.
Even als is 1877 waren ook in het afgeloopen jaar ora- bedroeg evenwel niet meer dan ongeveer 100 pikols, daar
streeks 3000 vaste arheiders in de notonperken werkzaam. de droogte veel bloesem had doen afvallen.
Nopens de vier in de afdeeling Banda gevestigde onder15°. Timor.
nemingen op in erfpacht afgestane gronden is, ten vervolge op de mededeelingen in het vorig verslag (hlz. 208)
en met verwijzing naar de hijlage 000 hierachter, slechts
Rijst en djagong. Voor het rijstgewas was de weêrsgehet volgende aan te teekenen.
steldheid in 1878 zeer ongunstig. Op de eilanden Timor,
Op het eiland Pisang (dat een dier pereeelen vormt) Rotti en Savoe gingen vele aanplantingen reeds spoedig
werden nog slechts eenige klappers geoogst. De onderne- door gebrek aan water te niet. Er werden ongeveer 3292
mer had aanvankelijk het voornemen om er eene veefokkerij pikols rijst ingevoerd , en de prijzen te Koepang bedroegen
aan te leggen, muur hiervan is niets gekomen. Ook aan f 8 a f 15 per pikol.
de ontginning van den grond wordt niets gedaan.
De djagong-oogst, waarbij de inheemsche bevolking het
Op het eiland Rozengain (het tweede perceel), waar hij meeste belang heeft, was op Timor, Rotti en Soemba volhet eind van 1877 9400 muscaatnotenboompjes in den doende , op de Solor- en Allor-eilanden overvloedig. Van
vollen grond waren gebragt, stierven in 1878 een 200tal laatstgenoemde eilanden werd veel djagong naar Boeton,
boompjes ten gevolge van de aanhoudende droogte, en Koepang en Timor Dilly uitgevoerd. De prijzen bedroegen
bevonden zicli hij liet eind van het jaar 11 130 boompjes f 2,50 a f 6 per pikol.
in de tuinen , terwijl nog omstreeks 27 000 plantjes in
Koffij. De in het verslag van 1877 (hlz. 220) besproken
de kweekheddingen stonden.
Met, de exploitatie van het perceel de Hoop, in het proeven , door eenige Europeanen en Chinezen in dit geuoordelijk gedeelte van het eiland Rhun, werd ijverig west met de kotfijcultuur genomen, zijn mislukt, deels
voortgegaan, maar ten gevolge van de droogte verloor tengevolge van de felle droogte, deels ook omdat de keus
men ruim 4000 jonge notenhoomen, zoodat er slechts der gronden en de behandeling der koffijboomen gebrek15 238 overbleven. Baten werden door deze onderneming kig was geweest.
In het verslag van 1877 (en op blz. 30 hiervóór) is ook
nog niet afgeworpen.
gezegd
dat de inlandsche bevolking in den Timor-archipel
Op het vierde perceel, bestaande uit het zuidelijk gedeelte van het eiland Rhun , is in November 1877 met de zich op de kotfijcultuur is gaan toeleggen. Intusschen schijnt
exploitatie een aanvang gemaakt. Ongeveer 10 000 noteu die cultuur in het oog van vele inlanders » pamali" (d. i.
werden in den grond gestoken, waarvan bij het einde van niet geoorloofd) te zijn , en moeten zelfs op enkele plaatsen
de aanplantingen vernield zijn geworden. Geschikte gronden
1878 reeds p. m. 7000 plantjes verkregen waren.
voor de kotfijcultuur zijn op de verschillende eilanden in
Veeteelt. De bevolking der residentie Amboina wijdt aan overvloed te vinden.
haar vee 1103; steeds minder zorg dan men zou kunnen
Veeteelt. In 1878 heeft geen buitengewone sterfte onder
wensehen. Alleen in de nfdeelingen Saparoea en Hila valt
eenige neiging tot veefokkerij te bespeuren. De gouver- het vee plaats gehad. Er werden 4378 paarden naar Java
nements-veestapel bestond bij het einde van 1878 uit 584 uitgevoerd, die eene waarde van f 438 628 vertegenwoorrunderen , waarvan 153 door het Gouvernement alleen en digden. Enkele hoofden legden er zich op toe om door
431 in gemeenschap met de negorijen bezeten werden. De aanschaffing van goede dekhengsten het paardenras te
veestapel der bevolking werd bij het eind van 1878 ge- verbeteren.
schat op omstreeks 1200 runderen , waarvan ruim 200 op
16°. Bali.
de Baiida-eilanden.
14°. Ternate.
Hijst, sago eiv djagong. Was in 1877 de rrjatoogat (in
dit gewest van ondergeschikt belang , dewijl de bevolking
zich hoofdzakelijk met sago voedt,) ten gevolge van aanhoudende droogte grootendeels mislukt, in 1878 werden
de aanplantingen door millioenen sprinkhanen vernield.
Slechts op Morotai, Kajoa en Makian kwam van den oogst
iets teregt, doch niet genoeg ter voorziening in de behoeften der hoofdplaatsen Ternate en Tidore. zoodat aanvoer van elders noodig was. De rijstprijzen bedroegen f 9
k f 14 per pikol.
D") djagongteelt slaagde in het begin van 1878 uitstekuiid. In de laatste maanden van het jaar rigtten de sprinkhanen echter ook in de djagongtuinen veel schade "an.
De prijzen stegen dientengevolge van f 4 a f 5 t o t f l 8
a f 20 voor de 1000 stuks. Tegen de sprinkhanenplaag
is niets te doen, daar het bijgeloof der inlanders zich
tegen de uitroeijing verzet. Het inlandsch bestuur is zelf
nog te wvinig ontwikkeld om zijn invloed tot de bestrijding
van dit bijgeloof aan te wenden.
Tabak, suikerriet, kof ij. De tabakscultuur op Makian
(verg. vorig' verslag hlz. 209) slaagde zeer goed, zoodat
weder een belangrijke uitvoer van dat product plaats vond.
Door eenige inlanders werd beproefd om de cultuur ook
op Batjan in te voeren , maar deze pogingen zijn mislukt.
Suikerriet wordt op Halmaheira en in het landschap
Tomboekoe (de Ternataansche onderhoorigheid op Celebes)
aangeplant, doch alleen voor binnenlandsch verbruik.
Op Tidore zijn in 1878 door sommige prinsen en rijksgrooten vrij groote koffijtuinen aangelegd.
Specerijen en cacao. De oogst van muscaatnoten was in
het afgeloopen jaar gering ten gevolge van de droogte
in 1877. Proeven met stekjes ea teelnoten van Banda

Kof ij. In het landschap Djembrana heeft men eerst in
den laatsten tijd met den aanplant van koffij een aanvang
gemaakt. In de bergstreken der afdeeling Boeleleng daarentegen is de kotfijcultuur sinds lang eene volkscultuur
en de aauplantingen worden steeds uitgebreid. Geregelde
tuinen worden er echter evenmin aangelegd als in de
andere (door inlandsche vorsten bestuurde) landschappen
op Bali waar van de kotfijcultuur wordt werk gemaakt.
Men zoekt humusrijke en poreuse boschgronden uit, kapt
en verbrandt het lioutgewas, met sparing van enkele
groote boomen die als schaduwboomeu dienst moeten
doen , steekt de plantjes in den grond zoodra de eerste
regens vallen, en ziet verder naar de aanplantingen weinig meer om totdat de vruchten worden geplukt. Hiermede begint men veelal vroegtijdig en rist dan rijp en
onriju van de takken af. Daarna worden de boonen op
bamboezen rekken te droogen gelegd, en bij onvoldoende
zonnewarmte wordt onder die rekken soms vuur gestookt. Om de schillen te verwijderen, stampt men de
boonen in het rijstblok. Enkelen nemen de buitenschil
weg door wassching. De bezitters van kleine aanplantingen
verrigten deze werkzaamheden zonder hulp; anderen nemen
plukkers en bereiders in dienst, die V3 van het product
als loon ontvangen.
In 1878 hebben de planters hunne koffij tegen f 25 a
f 32,50 per pikol van de hand gezet, veelal aan opkoopers
die hun voorschotten op den oogst gaven. Het product
wordt hoofdzakelijk naar Singapore uitgevoerd. Vroeger
ging er ook veel koffij naar Soerabaija, maar dit is minder geworden naarmate het bestuur zich met meer kracht
heeft toegelegd op de bestrijding van den sluikhandel in
opium, waarmede de handel in Bali-koffij gepaard ging.
Zoo als reeds op blz. 31 werd aangeteekend, zijn gedurende het afgeloopen jaar van Boeleleng in 't geheel
uitgevoerd 37 884 pikols koffij, waaronder 4625 pikols die
uit de vorstenrijken waren aangebragt.
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11. MlJ.MIOL'W.

§ 1.

Dienst tan het

mijnwezen.

Het korps actief dienende mijningenieurs werd in liet

begin van dit inv versterkt door de plaatsing van de drie
in het 'laatst van 1878 uitgezonden adspirant-ingenieurs
(zie vorig verslag blz. 20!)), en bestond toen uit 12 pertonen <L i 3 minder dan de organieke formatie aanwijst.
Kr bevonden zich nog 3 ingenieurs met verlof hier te
lande. In Mei jl. is weder 1 ingenieur met verlof naar
Butopa vertrokken.
Het mindere personeel bij het mijnwezen (opzieners,
topografen en hoormeesters) bleef steeds voltallig.
Omtrent de verv.mging van den scheikundige, die aan
het hoofd stond van het scheikundig laboratorium, ia nog
geene beslissing genomen. De onvermijdelijk noodige chemische onderzoeking Ml bleven inmiddels opgedragen aan
een te Batavia gevcstigden scheikundige.
De uitgave van het » Jaarboek van het mijnwezen in
IS'ederlandsch I n d i e " wordt zooveel mogelijk voortgezet.
Het tweede deel vnn den 7den jaargang zag in den aanv a n " van dit jaar het licht, en het eerste deed van den
volgendüi j a a r g a n g (1879) is onlangs verschenen.
Mipilouwkundige
onderzoekingen in, het algemeen. De
topografiach-geologische opneming van Suinatra's Westkust werd, op enkele kleine plaatselijke opnemingen na ,
in 1878 beëindigd. Het verslag van dit omvangrijk werk zal
waarschijnlijk nog vóór het einde van dit jaar gereed
komen.
De geologisch-mijnhouwkundige opneming van Banka
werd geregeld voortgezet. Leverde het onderzoek in liet
district Koba voortdurend onbevredigende uitkomsten o p ,
in het district Soengeiliat daarentegen werd een gunstiger uitslag verkregen. In het zuidelijk gedeelte van
dat district werden een aantal rijke ertsgronden aangetroflen.
De reeds vermelde aankomst in Indie van drie adspirantingenieurs deed het denkbeeld eener voortzetting van liet
onderzoek naar den tinrijkdom van de eilanden in den
Lingga-Riouw-arehipel weder in overweging nemen. De
Indische Regering besloot evenwel om daarvan vooreerst
af te zien, aangezien tin en ijzer waarschijnlijk deeenige
mineralen zijn , die in de bedoelde eilanden-groep worden
aangetroffen , en eene exploitatie van liet eiland Singkep
of van een der overige eilanden, in den tegenwoordigen
tijd, bij de geringe waarde van het tin , slechts verlies
zou opleveren.
Zoo als in het vorig verslag op blz. 210 vermeld i s ,
waren de nabij Soekaboemi in het tracé van den spoorweg van Buitenzorg naar Bandong aangetreden kolenlagen niet geschikt geacht voor ontginning. Eenige dier
kolenafzettingen bleken echter wel gebezigd te kunnen
worden bij de werken voor den aanleg van den spoorweg.
In September 1878 werden een opziener en een topograaf van het mijnwezen naar de Westerafdeeling van
Borneo gezonden, om een onderzoek in te stellen naarde
aanwezigheid van looderts in den omtrek van het Betongof Batoe-Rajong-gebergte in het zuiden van dat gewest.
De resident, die eenige goede monsters looderts, van die
plaats afkomstig, aan de Indische Regering had toegezonden , maakte sedert nog melding van de aanwezigheid
van zwavelkwik in een der boventakken van de Boe1ioetrivier , welk mineraal in Serawak met voordeel wordt outgonnen. Een nader onderzoek deswege kon nog niet worden
ingesteld.
Diepe grondpeilingeii.
De herhaling der proef met de
zoogenaamde Aalborger-boormethode (verg. vorig verslag
blz. 210), op grooter schaal en met machinerien uit

Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

Europa ontijoden , is naar wensoh geslaagd. De boring is
veirigt op de esplanade van bet fort Prins Krederik te
Batavia. De nieuwe p u t , die 200 meters diepte bezit en
p. m. 1800 üters water in de minuut levert, is bestemd
om de omliggende wijk van liet noodige spoelwater voor
de goten te voorzien. De thans genomen proeven geven
grond om te verwachten dat van de bedoelde boormethode
in liet vervolg met voordeel zal kunnen worden gebruik

gemaakt.

In den planten» en dierentuin te Batavia is met hulp
van regeringswege, doch voor rekening dier inrigting,
een artesische put geboord , waarvan het water gedeeltelijk
ook ten behoeve van bet publiek zal worden aangewend ;
de boring, die i;i het begin van dit jaar voltooid was,
slaagde volkomen.
De in 't vorig verslag (blz. 210) aangekondigde proef
met eene artesische putboring te Buitenzorg, op het terrein van het nieuw aan te leggen militair kampement,
moet als mislukt worden beschouwd. De aanwezigheid van
zeer hard gesteente deed de boring op 48 meters diepte
staken.
Bene boring te Joana in de residentie Japara slaagde aanvankelijk goed, doch het aldaar verkregen water stond in
zoutgehalte bijna met zeewater gelijk. Wegens de geringe
kans die er bestond om de zoutwaterbron af te sluiten ,
moest de boring op die plaats worden opgegeven. Inmiddels is een aanvang gemaakt met eene nieuwe boring op
grooteren afstand van het strand in de rigting naar het
Moeria hgebergte.
Onlangs is bepaald dat ook zal worden overgegaan tot
het boren van artesische putten in eenige dessa's der districten Grogol en Singen-Koelon aan den postweg van
Samarang naar Demak.
Te Bandjermasin zou mede eene proef worden genomen
met eene artesische putboring, eu wel met toepassing der
Aalborger-boormethode.
§ 2.
a.

Ontginning

Ti/ioii/gi/tuingeii.
van

g o u v e r n e m e n t s w e g e.

In 1878 werden bij 's landt pakhuizen op Banka ingeleverd 72 529 pikols t i n , dat is 27 022 pikols meer dan
in het voorafgegane jaar en 6460 pikols meer dan de gemiddelde jaarlijksche levering (6G 00!) pikols) in het tienjarig tijdvak 1808 tot en met 1877. Onder het cijfer van
72 529 pikols zijn de 5835 pikols tin begrepen, welke
verkregen werden vnn 194'A » nachten " e r t s , die bij het
einde van 1877 onversmolten waren gebleven Trekt men
deze hoeveelheid af van het product in 1878 verkregen ,
doch voegt men daar weder bij de op het einde van dat
jaar nog onversmolten gebleven 28,70 nachten e r t s , die
ongeveer 861 pikols tin kunnen opleveren , dan verkriigt
men voor het afgeloopen jaar eene productie van (57 555
pikols tin. Over 1877 beliep de levering 44 907 en de productia (berekend als zoo even) 50 502 pikols. De gunstige
weersgesteldheid gedurende 1878 droeg het meeste bij tot
de aanzienlijk hoogere opbrengst in dat jaar.
Vier gouvernementsuiijnen werden verlaten , zoodat het
aantal thans 119 bedraagt; daarentegen steeg bet aantal
particuliere mijnen , door de aangevangen ontginning eener
nieuwe mijn , tot 128.
Het aantal werklieden onderging weder eenige vermeerdering. Het beliep op 31 December jl. 8512 m a n , tegen
respectievelijk 7879 en 8302 bij het einde van 1870 en
1877.
Even als in vorige verslagen volgt hier een overzigt
van de productie en van het aantal arbeiders in de laatste
twee j a r e n , afzonderlijk bij de gouvernements- (onder
controle werkende) mijnen en bij de zoogenaamde particuliere ontginningen.
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Getal mijnwerkers bij liet einde v a n :

Hoeveelheid geleverd
tin (in pikols)
en verhouding tot de
totale levering.

GELEVERD DOOR:

1877.

1878.

33 410

56 011

(74.4 pet.)

(77.2 pet.)

1877.

I)eelJaarhebbers. looners.

2 355

4 024

1878.
KolenDeelJaarbranlooners.
hebbers.
ders.
734

Kolenbranders.

4 435

2 290

7113

7 428

1189

1084

8 302

8 512

703

Particuliere mijnen, tra-smelters en na-

ïotanl

11497

16518

(25.6 pet.)

(22.8 pet.)

44 907

72529

(100 pet.)

(100 pet.)

. . . .

De gemiddelde hoofdelijke productie bedroeg derhalve
over 1877 en 1878 respectievelijk voor de gouvernementsmijnen 4,70 en 7,54 pikols, en voor de particuliere mijnen
9,67 en 15,24 pikols, en voor beiden dooreengenomen
5,41 en 8,52 pikols ').
De geldelijke uitkomsten der mijnen over de beide laatste
jaren waren uls volgt:

1877.

Voor het geleverde tin hadden de gouvernementsmijneu te ontvangen k f 13,50
per pikol

1878.

1877.

Aan verstrekkingen, voorschotten en uitkeeringen
genoten degouvernementsmijnen, zoo als uit het
voorgaande blijkt, tezamen

f

Ten einde de ongunstig werkende mijnen eene minimum-uitkeering van f 8
per pikol tin te doen ontvangen , werd bijgepast .
f

De verstrekkingen (rijst, zout,
olie en materialen) en voorschotten werden berekend
op

451037 a) f 756 092

747 880

801 111

f

f

Zij bedroeg op 1 Januarij .
En was dus op 31 December
gestegen tot

f

14 075

De uitkeeringen bedroegen.
Zoodat de schuld vermeerderde met

296 843

f

310 918

45 019
55 153

f

100 172

766 444

1 077 362

1077 362

f 1 177 534

761955

f

856 264

150461

234 918

44 454

44 950

Aan premien voor ijver werd

De
gouvernementsmijnen
hebben dus in het geheel
f

Dus werd meer verstrekt dan
aan waarde in tin ontvangen

1878.

956 870

De uitkeering aan particuliere mijnen bedroeg . .

155210

De productie-kosten van het
tin (volgens het genoteue
door de mijnwerkers) hebben dus bedragen . . .

f 1 112 080

f

1136 132
222 995

f

1359127

d. i. berekend over de opgegeven » l e v e r i n g " van
1877 en 1878 gemiddeld
f 24,76

f 18,74

a) Dit cijfer is uit de Indische opgaven overgenomen. Het sluit
echter niet met de hooger vermelde opgaaf, volgens welke
56 011 pikols tin zjjn geleverd, vermits hiervoor, tegen f 13,50
per pikol, f 75U 148,50 zou moeten betaald z(jn.

b) Wanneer men van deze berekening de zoogenaamde particuliere mijnen uitzondert, voor welker product door de leveraars
enkel de inkoopsprijs wordt genoten , dan blijkt dat het tin der
onder controle werkende mijnen— volgens bovenstaande kosten, die
echter , zoo als aanstonds blijken zal, nog verre van volledig zijn —
het Gouvernement kwam te staan op f 28,64 en f 20,28< per pikol
(achtereenvolgens in 1877 en 1878).

i) Deze berekening der gemiddelde productie, zooals die opliet
voetspoor van vorige verslagen is gemaakt, is in zooverre minder
juist, dat daarbij ook de kolenbranders onder de mijnwerkers
zijn medegefeld. Bovendien moet voor eene juiste berekening van
de gemiddelde levering per hoofd niet het aantal werklieden op
ultimo December van het jaar, maar hun gemiddeld aantal over
het geheele jaar per maand genomen worden. Deze berekening,
waartoe thans de gegevens ontbreken, zal in volgende verslagen
kunnen geschieden.

Volgens opgaven van den resident van Banka bedroegen
d e overige kosten op het tin gedurende 1878:
aanwerving van nieuwelingen. . . .
f
5500,98
verlies op de rijstverstrekkingen . . .
438 406,59 •
porteeren

f

443 907,57
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Per transport

f

443 907,57*
Aantal
Gemiddelde opuitgeleverde hrengst pcr50kilogr.
netto
hoeveelheid
kilogrammen.
Ilrtito.
(in pikols).
Netto.

Verkochte

Veiling

.transport van rijst olie, zout «nz. van
«de. reede naar de pakhuizen

35 214,12*

waarde-vermindering van materieel.

7 500,00

.

gehouden in :

1877.

.transport van het tin van Banka naar
Java

54 397,12*

Januarij. .

10201,48

administratiekosten en pikolgeldeii .

103156,88*

Maart . . .

12 200,00

Mei

. . . .

11695,87

624 326 r 43,64 f 41,12
744 913
42,29
39,79
714 799
42,27
39,80

Julij....

11889,50

726 038

40,85

38,41

.

onderhoud en waarde-vermindering der
gebouwen

17481,42

. . . .

88 374,90

verlie* op de zoutverstrekking en o n voorziene uitgaven

9 066,18

mijnibouwkuudig onderzoek

totaal.

.

f

September.

11250,00

689 074

40,10

37,67

November.

12 792,01

782 860

40,55

38,24

70 028,86

f

10,47

Rekent men nu dat de kosten van afscheep (uit de
depots op Java) en die van aanvoer en verkoop hier te lande
bedragen f 3,09 per pikol, dan blijkt dat het totaal der
uitgaven voor de tinlevering van 1878 is te stellen op gemiddeld f 32,30 per pikol, waarbij intusschen valt op te
merken dat bij deze berekening tot het volle bedrag ook in
uitgaaf zijn gebmgt de sommen waarmede de schulden van
verschillende gouvernementsinijnen in 1878 vermeerderden
(in ' t geheel f 100172), en dus al dadelijk wordt aangenomen dat daarvan niets kan worden aangezuiverd.
Mogen de over 1878 berekende uitkomsten ten gevolge
van de verkregen meerdere productie ook al gunstiger zijn
dan die over 1877, dit neemt niet weg dat toch de verhouding tusschen kosten en opbrengst bij de gouvernementsniijnen weinig bevredigend is te noemen. Bij de
Indische Regering zijn dan ook — zoo als reeds in vorige
verslagen is aangeteekend — maatregelen in overweging
om de exploitatie van Banka te verbeteren. De commissie,
die bij Indisch besluit van 17 Julij 1878 werd benoemd
om daartoe een voorstel te ontwerpen (verg. vorig verslag
blz. 212), bragt in den aanvang van dit juar hare taak
ten einde. Haar verslag en de daaraan toegevoegde voorstellen waren volgens berigten van Mei j l . bij bet departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid in behandeling. Naar aanleiding van de denkbeelden door de commissie aangegeven , is intusschen ten aanzien van een paar
punten door de Indische Regering reeds eene voorloopige
beslissing genomen. Vooreerst is besloten om , door besprekingen met de mijnhoofden in het district Toboali als
anderszins , het noodige te doen voorbereiden voor eene toepassing aldaar, bij wijze van proef, van het op Billiton
gevolgde stelsel van uitbesteding der mijnen (het zoogenaamde menoempang-stelsel). In de tweede plaats is
de verstrekking van voorschotten aan de mijnen voor het
reëngageeren van werkvolk afgeschaft ').
De verbeterde smeltovens (met ventilator als blaastoestel)
blijven op den duur voldoen. Het aantal dier ovens klom
in 1878 van 100 tot 123. Het gebruik is thans nagenoeg
algemeen, en alleen op die plaatsen waar gebrek aan water
of de kosten van aanschaffing beletselen zijn, wordt de
oude Chinesche smeltwijze behouden.
Ten vervolge op vroegere opgaven wordt hier een overz
' o t gegeven van de uitkomsten der gouvernements-tinveilingen (hier te lande) in de twee laatstverloopen jaren
en in de eerste acht maanden van 1879.
') De Indische Kegering wenseht ook na te gaan in hoeverre
van de in Australië gevolgde methode van tinontginning kan worden
Party getrokken ter verbetering van de exploitatie op Rinka.
JUunaangaande zh'n aan den waarnemenden consul-generaal te
MelDourne een aantal vragen gedaan.

39,13

1878.

759 098,21
Januarij. . .

d. i., berekend over eene levering van
72 529 pikols, gemiddeld per pikol circa

4 282 010 •) f41,57 f

9 375,00

574 236 f 40,10 f 37,76

10 751,32

658 557

39,81

37,37

Mei

10 332,00

635 044

39,17

36,94

Julij

10 063,12

618 419

39,07*

36,76'

September. .

12 280,25

754 896

35,62

33,46

November. .

12 222,96

750 126

39,38

37,08

Maart

. . . .

65 024,65

3 991 278 a) f 38,76 f 36,55

1879.
34,28

11 917,41

618 513 f 36,36
41,68
729 199

Mei . .

12 024,48

737 889

39,31

37,19

Julij . .

12 065,00

735 965 *) 38,31 b) 36,35

Januarij

10 080,74

Maart .

39,54

a) Voor het verschil van dit cijfer met den in bijlage FF van
het vorig verslag en bijlage FF hierachter opgegeven gemiddelden
„Veilingsprijs" gelden dezelfde redenen als op blz. 1S1 hiervóór
met betrekking tot de koffijvcilingen z(jn hekend gesteld.
b) Deze cüfers zjjn nog van voorloopigen aard.
b. P a r t i c u l i e r e

ontginningen.

Billitoti,. Gedurende het laatst verstreken boekjaar der
Billiton-maatschappij (1 Mei 1878 — 30 April 1879) bedroeg
het aantal mijnwerkers op dit eiland gemiddeld 4 2 7 5 , tegen 4371 in het voorafgegane boekjaar. De tinproductie
beliep 93.495 pikols, tegen 61 794 pikols in 1877/78. Het
door de Maatschappij in 1878 te Batavia geveilde tin bragt
in de zes veilingen , die in Februarij , April, Junij , Aug u s t u s , October en December werden gehouden, gemiddeld per pikol o p : f41,61 , f41,64, f41,24 f40,79, f 36,96
en f41,67, of over al de zes veilingen dooreengenomen
f 40,61. De gebeele verkochte hoeveelheid bestond uit
ruim 61 593 pikols. Als pachtsebat (3 pet. der productie)
bragt de Maatschappij over 1877/78 l853 93 / IO o pikols op.
Aan uitvoerregt op Billiton-tin (f 3,50 per 100 kilogram)
werd in Indie over 1878 f 140 302,57 ontvangen.
Siak. De in 't vorig verslag (blz. 212) besproken pogingen , om de tinonderneming te Batoe-Gadja te doen overgaan in de handen eeuer naamlooze vennootschap, zijn
niet geslaagd. Vermits het kapitaal der ondernemers niet
meer voldoende was om de exploitatie voort te zetten,
zijn de werkzaamheden in September 1878 voorloopig gestaakt. Laatstelijk werden in Europa pogingen aangewend
om het benoodigde kapitaal te verkrijgen.
Op blz. 15 hiervóór is reeds met een woord vermeld da
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ie
de hierbedoelde ondernemen sinils 1875 ook eeneoonoessie

bezaten voor exploitatie van tin in liet landschap Rokkan ,
doch dat zij daarmede nimmer een aanvang 1 hebben p it-n
maakt. Zij hadden voor de concessie een maandelijkschen
p
cijns aan den inlandschen bestuurder van liet landschap
n
te voldoen. Hieven zij gedurende een jaar in gebreke den
;t
cijns t e betalen , dan zou de concessie vervallen. Welligt
is zij ingevolge deze bepaling reeds vervallen , want volIgens berigteo van Augustus 1878 werden sedert Mei vann
dat jaar de aiaandelijksche betalingen niet meer geregeldd
voortgezet.
§ 3.
a. O n t g i n n i n g

Kolfhoitti/iiiuuiycn.
van

g o u v e r n e m e n t s w e g e.

De voorbereiding dar nieuwe ontginning bij de mijn1
Oranje-Xassau te Pengaron (Zuider- en Oosterafdeeling van1
Borneo) ondervond in het begin van 1878 eenige vertrag i n g ten gevolde van nalatigheid van den aannemer derr
levering van liet timmerhout. In het midden van hetjaarr
met kracht voortgezet, waren de werkzaamheden vóórr
het einde van 1878 beëindigd. De nieuwe mijn leverde
n o g in 1878 5941,» ton kolen op , waarvan 508 ton naar
Bandjermasin werden verscheept. Te Assahan werden in1
dat jaar 4100 ton kolen verkregen. Op 31 December jl.
lagen bij de ïnijn-établisseinenten nog ruim 1758 en te
Bandjermasin nog 3250 ton kolen in voorraad. Veelvuldige
ziekten onder het werkvolk en ongenoegzame toevoer van1
nieuwe werkkrachten waren oorzaak dat de beide o n t g ' i ningen nog niet tot dien graad van ontwikkeling geraakten , die bereikbaar wordt geacht.
b. P a r t i c u l i e r e o n t g i n n i n g e n e n
c o n c e s s i e - a a n v r a g e n ').
Noch var. de kolenmijn Julia Hermina in de Zukler-eni
Oosterafdeeling van Borneo, noch van de kolen-ontginning
in de afdeeling Iliran en Banjoeasin in Palembang (zie vorig.
verslag bis. "213) werd in het afgeloopen j a a r iets vernomen.
Aan den voorloopigen concessionaris voor de kolen-ontgtnning in Benkoelen (concessie Soeban) i s , op zijn verzoek , nog tot 1 September 1880 uitstel verleend om het
noodige kapitaal voor de exploitatie bijeen te brengen.
§ 4. Mijdbonickundh/i'

opsporingen door

particuliere*.

Aangaande de voorgenomen onderzoekingen naar kolen
in Lematang-llir. Ogan-Oeloe en Enim in de residentie
P a l e m b a n g , waartoe, blijkens vorige verslagen, reeds in
December 1.S76 vergunning was verleend, kwam ook in
1878 geenerlei berigt in. Bij het einde van 1879 houdt
deze vergunning op van kracht te zijn.
De Indische Regering is, voor zoover de wettelijke bepalingen zulks toelieten, te gemoet gekomen aan de bezwareii , die door den belanghebbende bij het opsporen
van goud in de omstreken van Sinkarah (Padangsche
Bovenlanden) waren ingebragt tegen de voorwaarden waarop
hem daartoe (voor het tijdvak 1877 tot en met 1881) verg u n n i n g was verleend. Omtrent den voortgang van het
onderzoek is verder niets vernomen.
Door den gouverneur van Sumatra's Westkust werd in
September 1878 aan den eivielen mijn-ingenieur R. D.
VBBBBBK verlof verleend om in een ander gedeelte der
Padangsche Bovenlanden, nabij Soepaijang, goud op te
sporen. De onderzoekingen in die streek hebben geleid tot
de oprigting eener naamlooze vennootschap , de mijnbouwmaatschappij » Sumatra " , waarop bij Indisch besluit van
11 Maart j l . n°. 6 de vereischte bewilliging is verleend.

') Bü art. 23, al. I , van het Koninklijk besluit van 2 September 1873 n°. 13 (Indisch Staatsblad n°. 217a) is bepaald dat de
Gouverneur-Generaal bjj algemeene verordening voor zooveel noodig
voorschriften geeft nopens de winning van delfstoffen die zich in
groeven of op de oppervlakte bevinden en derhalve zonder het
aanleggen van mijnwerken kunnen verkregen worden. Zoodanige
voorschriften zijn thans bjj de Indische Regering in overweging.

De maatschappij zal zich aanvankelijk doen voorlichten door
een .deskundige uit Australië, die daartoe in Augustus j l .
naar Sumatra is vertrokken.
Nog verdient vermelding eene aan mr. H. M. J, FHANCKKN
te Soorabaija verleende vergunning tot het doen van niijnbouwkundige onderzoekingen op een terrein nabij Poeloe
Kosso (Sumatra's Westkust).
Eene aanvraag om op Java soortgelijke onderzoekingen
te doen , namelijk in de afdeeling Soekaboemi (Preanger
regentschappen), is aangehouden , ten einde , overeenkom-

stig de bestaande bepalingen, aan de regtbebbenden op
den grond gelegenheid te geven om voor hunne hehmgen op te komen.
Van den aanvrager die indertijd eene ontginning beoogde
van kwik en andere ertsen in de onderafdeeling VII Kotta
(Padangsche Bovenlanden), en wien in 1877 was vrijgelaten eene nieuwe , beter toegelichte , concessie-aanvrage
in te zenden (verg. vorig verslag bit, 213), werd in het
afgeloopen jaar niets vernomen.
III.

ZOUT.

De soutaanmaak voor liet Gouvernement, w e l k e , zoo
als bekend , enkel op Madura plaats vindt, leverde in het
afgeloooen jaar minder gunstige uitkomsten op dan in
1877, toen de langdurige droogte de opbrengst bevorderde.
Zware regens en daarmede gepaard gaande overstroomingen deden eene aanzienlijke noeveelneid zout. vooral in
de afdeelingSampang, verloren gaan. De ingeleverde hoeveelheid (over 't algemeen van goede kwaliteit) bedroeg
41347*/*, kojaus (321687 3 0 in de afdeeling Bumanap en
9179 8 / 30 in de afdeeling S a m p a n g ) , tegen 6(5 902 kojans
in 1877, 38400 J3 / 3O in 1876, en 37 337 in 1875.
De productiekosten kwamen in 1878 te staan perkojan
(30 pikolsj: in Bumanap op f 12,69 (tegen f 12,(54 in
1877), en in Sampang op f 12,13 (tegen f 11.81 in 1877).
De gemiddelde verdiensten der zoutmakers in elk dier
afdeelingen bedroegen respectievelijk f203,99 en f 130 per
hoofd (tegen f 339 en f 207,41 in 1877).
Aan de voorgenomen oprigting van een nieuw établissement voor den zoutaanmaak te Grissee-poetih (afdeeling
Bumanap) is tot dusver geen gevolg gegeven, daar die
plaats bij nader onderzoek voor het doel minder geschikt
bleek. Met het oog op de te verwachten meerdere behoefte aan nieuw zout tegen den tijd dat de voorraden op
de vroegere aanmaakplaats Paradessi in Rem bang uitgeput
raken (of wegens te groote spillage opgeruimd zullen
moeten worden), is thans het denkbeeld in overweging
genomen om weder zout te doen winnen In het district
Boender (afdeeling Pamakassan), waar in 1870 (verg. het
verslag van 1H71 blz. 211) de aan maak plaatsen gesloten
waren geworden.
De inkomsten die het Gouvernement aan het zoutdebiet
ontleende en de in elk gewest verkochte hoeveelheid kunnen over de laatste vijf jaren blijken uit bijlage F F F ,
waarin thans ook de vroeger te dezer plaatse medegedeelde
opgaven zijn opgenomen betreffende het zevental gewesten
buiten J a v a en Madura J ) , waar de verkoop, even als op
genoemde eilanden, van gouvernementswege geschiedt.
Uit het overzigt is te zien: dat in 13 van de 22 gewesten
op Java en Madura '; en in 3 van de bedoelde buiten bezittingen het debiet grooter was dan in 1877; dat in al
de 22 en 7 gewesten te zamen werd verkocht: in laatstgenoemd jaar eene hoeveelheid van 27 639 en 6313 kojans
en in 1878 van 27 910 en 6199 kojans ; en eindelijk dat
het debiet in dis beide jaren o p b r a g t : op Java en Madura
f 5 514 377 en f 5 553 871 , en in de bedoelde buitenbezittingen f 1 085 158 en f 1 081 195.
Bij de hoofddepöts had het Gouvernement op 31 Decem-

3
) Nameljik Sumatra's Westkust, Benkoelen , Lampongschc districten , Palembang, Banka, Westerafdeeling van Borneo , Zuideren Ooster-afdeeling van Borneo. (In laatstgenoemde residentie zal
het aantal plaatsen, waar zout verkrijgbaar is, van 4 op 6 worden
gebragt door de opening van een verkooppakhuis te Amoenthai.)
s
) Djokjokarta telt niet mede, omdat in deze residentie geen
gouverncments-zoutverkooppakhuis is gevestigd.

lljjlage C,
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ber 1878 in voorraad 1 6 2 2 2 7 knjans •) z o u t , t e g e n 1 5 9 7 8 1
kojans op hetzelfde tijdstip v a n 1877. De r e s t a n t e n in d e

verkooppalchuisen ( |ll,!t tonegrip van hetgeen derwaarts onrlerweff was) bedroegen bij bet eind van elk der heide jaren 2 5 0 0 0 ii 20 0 0 0 k o j a n s ").
Dit de z o u t h o u d e n d e modder wellen in de afdeeling ( i r o -

b e s l u i t e n om bij o r d o n n a n c i e van 12.Tanuarij 1879 (Indisch

Staatsblad n°. 14) te bepaleu, dat de particuliere apotbe»
leen . in die g e w e s t e n w a a r liet z o u t m o n o p o l i e w e r k t ,
j a a r l i j k s ecno boeveelheid van h o o g s t e n s 150 k i l o g r a m m e n
geraffineerd z o u t z u l l e n m o g e n invoeren.

boffan (Samarang)f bedoeld hij Indisch Staatsblad 1870

I V . KnoevAAitT BN POHnMBOOW,

n*. 2 5 8 . w e r d e n in 1878 1 2 4 8 4 p i k o l s z o u t g e w o n n e n ,
t e g e n 1 8 2 1 0 In 1877. Als eijns ('/, van de l a n g s t e plaat*

seTijke marktwaarde) hadden de lontmaken aldaar in 1878
i,. betalen f' 0071, tegen f 5838 in 1877.
De e r v a r i n g , d a t het in Indie v e r k r e g e n z o u t niet z u i ver g e n o e g is voor g e n e e s k u n d i g g e b r u i k e n n i e t d a n niet
b e t r e k k e l i j k veel moeite en k o s t e n t o t d a t doel g e s c h i k t
k a n w o r d e n g e m a a k t , deed d e I n d i s c h e B e g e r i n g er t o e

§ 1.

K'oopvaart.

A a n d e t h a n s t e B a t a v i a t e r perse zijnde statistiek van
den h a n d e l Bil de s c h e e p v a a r t in N e d e r l a n d s c h Indie over
1877 3) zijn d e v o l g e n d e totaalcijfers o n t l e e n d , w e l k e zich
a a n s l u i t e n a a n d e g e l i j k s o o r t i g e g e g e v e n s over 1875 e n
1870 in ' t v o r i g v e r s l a g o p g e n o m e n .

Invoerwaarde,

a)

1877.

1 8 7 0.

Koopmanschappen
of speciën.

Vlaggen enz.

A.lgemeone
invoer, b)

Voor n kei ling van particulieren.
03 «38 150 f 52 185 744
Nederlandscbe vlag. f
Uit entrepot . . .

45 315 898
»

Strandgoederen . .

23 376

Vreemde vlag
Koopmanschappen

. . .

. .

Nederlandscbe vlag.

Speciën

Vreemde vlag

f

4 1 924 766

09 885 854

Invoer
tot verbruik, e)

f

42 799 934

40 022 296

»

11 707 716
23 376

50 847719
10164 288

19 016

19 016

f

109 177 424

f

105 841 002

f

112 704 804

f

101053 319

i'

5 424 549

f

5 424 549

f

7 860111

f

7 788 717

1 790 789

. .

Nederlandscbe vlag.

Algemeene
invoer, b)

invoer
tot verbruik, e)

1 790 789

5 501 547

5 501 547

f

7 215 338

f

7 215 338

f

13 361 058

f

13 290 204

f

69 202 099

f

57 010 293
43 715 555

f

77 745 905

f

58 636 430

| Vreemde vlag . .
Te samen . . . ' Uit entrepot . . .

47 100 087

Strandgoederen . .

23 370

11 707 710

f

116 392762

113066940

10 104 288

3>

23 376
f

45 523 843

48 301 481
19 016

19010

f

126 006 402

f

114 343 583

f

9 671954

»

17 966 000

»

27 637 954

>

Voor rakenin 2" van bet (louvei uement.
Koopmanschappen

. . .

3>

f

4 403 938

3>

715 000

»

5 118 938

t>

»
Te samen.

. .

•

f

f

o) Zoo als bekend (verg. o. a. liet vers'ag van 1877 blz. 220) wfjzen de opgaven omtrent den in- en uitvoer, welke in de handelsverslagen na 1K73 zijn cegcnoincn, uitsluitend aan wat er omging tusschen Nederlands* h Indie (zoowel tolgebicd als vrijhavens) en elk
daarbuiten gelegen land; er wordt dus geen melding gemaakt van het verkeer tusschen de verschillende gedeelten van Nederlandsch
Indie zelf.
ƒ;) Hieronder te verstaan hetgeen buiten Nederlandsch Indie ingeladen in in Nedeilandsch Indie gelost werd niet bestemming hetzij
om aldaar regtstrecks in verbruik te worden gebragt, hetzij om in entrepot te worden opgeslagen, hetzij om dadelijk weder naar buiten
Nederlandse* Indie te worden verzonden (doorgevoerd).
r) Deze opgaaf betreft zoowel hetgeen regtstreeks ten verbruik werd gelost als hetgeen ten verbruik uit de entrepOts werd uitgeslagen.
i) Op Madura 139 200 (te Sumanap 108 734, Sampans 30 424
en Ie Hoender 4 2 ) , in Renbaan; (te PnradessH 21207 en in het
doorvoerpakhuis te Tjilatjap (Hanjocmas) 1780 kojans. De voorraad
in Bantam (te Tanara), waar de aanmaak sedert 1871 werd gestaakt,
is nagenoeg uitgeput.
2) Het juiste eüfcr van 1877 bedroeg 25G19 kojans (over 1878
konden echter nog geen volledige opgaven worden gedaan).
») Ia 't vorig verslag, blz. 214, weid te verwachten gegeven
dat de daar besproken verbeterde inrigting der handelsstatistiek
(o. a. hierin bestaande dat zou worden teruggekeerd, tot de vóór 1874

H a n d e l i n g e n d e r Staten-Genern.nl. B i j l a g e n .

1879-1880.

gt'volgde niclhode om de opgaven betreffende Java en Madura afgcscheiden te houden van die betreffende de Iiuitcnbezittingen'l reeds
zou worden toegepast op de slatisliek over 1877. Om de publicccring der voor de pers gereed liggende gegevi a i over dat jaar niet
te vertragen, is echter bjj een besluit van 25 Augustus jl. door de
Indische Keg.'ring bepaald dat de nieuwe inrigting (waarvoor bij
datzelfde besluit de modellen zjjn vastgesteld) eerst zal worden
toegepast op de statistiek over 1878. Evenwel zullen aan de handelt*
statistiek van 1877 de noodige suppletoirc opgaven betreffende
Java en Madura afzonderlijk worden toegevoegd, ook wat a:uigaat de jaren 1874 t/ni 187C.
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Uitvoerwaarde,

d)
I 8 7 «.

Koopmanschappen
of speciën.

Vluggen.

Algemeene
uitvoer, e)

1Ö;

Algemeene

Uitvoer uit het
vrije verkeer, f)

uitvoer, e)

Uitvoer uic liet
vrije verkeer. ,/)

Voor rekening van particulieren.
Koopmanschappen

i Nederlandaobe
Nederii
reemde
Vraenu

.

.

.

f

.

L Nederlandaehe
Vreemde

.

.

.

.

.

.

72 331 022

154 229 384 f

153 068 645

f

6 425 376 f

6 425 376

1 (596 900

1 696 900

f
f

ï

f

80 737 623

f

Vreemde

Te zanien.

f

72 701 309

Nederlandaehe

Speciën

81 528 075

f

83 185 670

76 516 943
82 337 170

f 161863 449

f

158 854113

f

f

837 573

847 932

081 283

681283

f

8 122 276

f

87 953 451 f

87 162 999

f

74 398 20!)

74 027 922

162 351660

f 161 190 921

8122 276

78 677 779

1 529 215 f

1 518 856

f

77 354 516

79 525 711
83 866 95 i

83 018 453

f 163 392 664 f 160 372 969

Voor rekening' van het Gouvernement,
f'

Koopmanschappen

f

51 168 108

57110 072

</i Zie aanmerking « op de vorige bladzijde
cl Hieronder te verstaan hetgeen in NYderlaudseh Indie werd ingeladen met bestemming om buiten Nederlandsen Indie te worden gelost,
daaronder begrepen hetgeen uit de entivpóts of in doorvoer is uitgevoerd
f) De uitvoer uit entrepot is hieronder dus niet begrepen ; evenmin hetgeen „ in doorvoer " werd uitgevoerd.

Welke plaats de in- en uitvoeren van en naar Neder*
land en die van en naar andere landen buiten Neder*

landach Indie onder de hierboven opgegeven totalen innamen , kan blijken uit de volgende beknopte aanduiding.

Algemeen» invoer (waarde).

l ;;-

187e.
Landen van herkomst, a)
Koopman-

Koopman*
pchappen.

Speciën.

schappen.

Speciën.

Voor rekening van particulieren.
Nederland

47 694 270

1798 312

50 082 462

9T.451

Andere landen (buiten den Oosterschen Archipel)

33 042 854

152400

32 921937

950 400

Singapore
Andere gedeelten (buiten Nederland ach
! Indie)

27 632 294

5 1 1 6 945

25 950 794

10 145 767

784 030

147 681

3 730 595

1312 040

Onbekend (strandgoederen)

23 376

19 010

109 177 424

7 215 338 i C 112 704 804

13 361 658

Voor rekening van bet Gouvernement

r

Ned-rland
And re landen (buiten den Oosterschen Archipel)

i

Singapore

2 207 011

f

715 000

r

17 966 000

6 826 531

163 017

*

755 174

2 033 910

»

2 090 199

3>

»

»

Andere gedeelten (buiten Nederlandsen
Indie)

f

4 403 938

f

ii) Het zal wel geen opmerkin; behoeven dit d.: gooJerM, waartoe de o,)gegjven
no-mde landen zelf afkomstig z.jn. Zoi is bjv. hetffoea men als iuvter v.ia Siaga.) ore
westersche en oosterschc land :i M a g e t a g t er\ dai ti' Singapore sleidits doorgevoerd.
goederen oorspronkelijk van Zwitserland, DoHsohlaad, België, Frankrijk en z<d!'s van

715 000

f

9 671 954

f'

17 966 000

rijl'ers betrikktag hebban, niet altjd uit de gevii.lt uitgetrokken , aldaar eerst uit verschillend I
Kveiuvus zju vele der uit Nederland aangevoerd e
Bngeha 1 afkomstig.
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|NTederl. (Oost-) Indi<;. |

Alt/i'jiii'fite. uitvoer (waarde).

1 8 7 H.

1 8 7 7.

Landen van Ijestemmintr.

Koopman»
schappen.

Koopman*
K happen.

Speciën.

Speciën.

Voor rekening van particulieren.

f

Nederland

f

9 390 358

Bngelsch Kanaal (om orders)
Andere landen (buiten den Oosterse hen Archipel)

Oost.

80 421 740

( Kngnpow

Archijjel \ Andere gedeelten (buiten Ned. Jndie)

f

6 461 750

f

»

»
>

86 596 834
8 9 J0 770

45 507 487

34 600

44 574 556

16 263 72!)

1 549 049

17 261 884

1 481 766

2 646 070

76 877

4 479 405

9 599

8 122 276

f 161863 449

154 229 384 f

f

f

37 850

1529 215

Voor rekening van liet Gouvernement.
Nederland

f

51168 108

Uit de medegedeelde cijfers zijl de navolgende COnclusien te trekken.
De ahjemeene invoer van koopmanschappen voor rekening
van particulieren (daaronder dus ook hetgeen in entrepot
werd opgeslagen en hetgeen werd doorgevoerd) beliep in
1877 ruim f 3 ' / 8 millioen méér dan in 1876. De grootste
toeneming openbaarde zich ten opzigte van het artikel
T> manufacturen van k a t o e n " , waarvan in 1877 voor eene
waarde van f 5V« millioen méér werd aangebragt dan in
liet voorafgegane jaar.
De invoer tot vrbruiksuw
koopmanschappen door particulieren is daarentegen afgenomen met ruim f 4 1 , millioen. De invoer uit entrepot, bedroeg nnu elijk ruim f 1 %
inillioen minder dan in 1876 (alleen aan katoenen manufacturen werd uit entrepot minder uitgeslagen voor eene
waarde van f 2 7 , millioen), terwijl de regtstreeksche invoer ten verbruik — bij lossing uit de schepen — circa
f 3 ' / 4 millioen beneden het cijfer van 1876 bleef.
De algemecuc uitvoer van koopmanschappen voor particuliere rekening overtrof dien van 1876 met. ruim f 7V,0
inillioen , terwijl uit het vrijn ver&rrr ruim f 5'/« inillioen meer
werd uitgevoerd clan in 1876. Tot bedoelde vermeerdering
droegen de artikelen tabak en koffij bij voor ruim f4 millioen
en ruim f 2'/ 10 millioen, deels door grootere hoeveelheid,
deels ook — zoo als voor de koffij — door hoogere waarde berekening. Voor het belangrijkste product van den particulieren
uitvoer, de suiker namelijk , is daarentegen in de statistiek
van 1877
gevolgd dan in 1876,
MI eene lagere prijsberekening
prijsberekening_
ten gevolge waarvan de uitvoerwaarde voor dC, artikel een
nadeelig verschil aanwijst van f 3*/« millioen , niettegenjtaande de verscheepte hoeveelheid tocli meer was dan in 1876.
Bene specificatie der voornaamste ü> en uit voerartikelen,
niet aanduiding van het aandeel dat zij in de boven opgegeven totalen van den algemeenen in- en uitvoer hadden ,
en ' hoeveel daarvan uit of naar Nederland kwam , vindt
men sub n°. 11 en III in de bijlage GGG, die tevens gelijke opgaven bevat omtrent hetgeen voor gnivernementsrekening werd in- en uitgevoerd. Het aandeel der verschillende landen en plaatsen in den algemeenen in-en uitvoer
vindt men aangewezen in de aangehaalde bijlage sub I.
De cijfers betredende de, scheepvaartbeweging in 1877 ,
waaromtrent in den gewonen vorm uitvoerige opgaven
(ook voor elke haven afzonderlijk) worden aangetroffen in
nijlüge HHH , getuigen weder van toenemend stoomverkeer , zonder dat nogtans het verkeer met zeilschepen noemenswaardig is afgenomen. Wanneer men de opgaven
oetreffende de residentie Sumatra's Oostkust uitzondert,
omdat die in de statistiek van 1875 en vroeger nog niet

f

57 116 672

voorkwamen, dan blijkt d a t , terwijl in laatstgenoemd jaar
de stoomsehepen die in de verschillende in de statistiek
behandelde buttenbemttingen aankwamen (van plaatsen
op of buiten .lava, mits niet in hetzelfde gewest gelegen ,)
een totaal van 567 aanwezen (te zaaien groot 370 287
tonnen), dit totaal in 1876 geklommen was lot 6 5 7 , in
1877 tot 890, en de iuhoudsgrootte tot 392 037 en 589 016
tonnen l ). Op Java en .Madura kwamen in diezelfde drie
jaren achtereenvolgens aan (van plaatsen daarbuiten het/.ij
al dan niet in Nederlandsch ludie gelegen) 474 , 504 en 514
stoomsehepen, metende 376 621 , 381 910 en 411 248 tonnen.
Wat de zeilscheepN aart betreft,, waren de cijfers betref*
fende Java en Madura in datzelfde tijdvak aldus:
aantal aangekomen Buropeesch getuigde schepen: 1 0 i 7 ,
1062 en 1124, metende 417 855, 427 034 en 467 421 tonnen ;
aantal aangekomen iulandsch getuigde schepen of vaart u i g e n : 1154, 1304 en 1302, metende 2 1 7 0 0 , 19 518 en
25 627 tonnen.
Voor de buitenliezittingen , ongerekend als ltoven de
havens ter Sumatra's Oostkust, verkrijgt men de volgende totalen :
aantal aangekomen Europeascb getuigde zeilschepen: 756,
749 en 640 , metende 198 287 , 197 607 en 169 188 tonnen ;
aantal aangekomen iulandsch getuigde schepen ofvaartuigen : 3035 , 2708 en 2587 , metende 74 692 , 61 090 en
59 490 tonnen.
De beide volgende over/.igten , waarin de opgaven betredende Java en .Madura en do btiitenbezittingen vereenigd zijn en waarin ook begrepen zijn de hierboven niet
me legerekende opgaven betredende Sumatra's Oostkust,
bevatten eene splitsing van de herkomst of bestemming
der schepen en vau hunne vl,ig . echter alleen over 1876
en 1877.
') Telt men hierbij SS opgaven betreffende dia plaatsen ter
Sumatra's Oostkust, waar liet Gouvernement achtereenvolgens
sedert 1 .lauuarg 1870 en 1877 de tolheffing van de inlandschc boHtumders heelt ove genomen , dlu worden de vier laatstgenoemde
totalen — gelijk ook de handelsstatistiek die aanwijst - 818 en
1814 stoomsehepen, metende 486081 en (>71 581 tonnen. Behalve
aan de omstandigheid dat de opgaven vau nog '1 havens meer il.ei
vroeger in ue statistiek over 1877 liegrepen zun, (.namelijk van die
in de landschappen l.angkat en .Serdang ter Sumatra's Oostkust ,
omdat daar eerst in 1877 de regtenhefling in handen van het
Gouvernement kwam ,) zijn de hoogere euïers voor genoemd jaar
gedeelteijk ook hieraan toe te schrijven dat in de opgaven Betreffende I'adang toen voor 't eerst zyn opgenomen de booten der
Nederlandsch Indische Stoomvaartmaatsch ippij , welke geregeld
van Batavia en Atjeli te 1'a lang aankomen en \\u\ daar naar ge
noemde plaatsen vertrekken. Maar ook al laat men deze bijzondere
redenen vau vermeerdering ter zijde, da:t blijft toch nog trgeaover 1876 eene toeneming over vau ruim een 200t:il stooiuscliepen.

[4.

'216

2.]

Koloniaal verslag vau 1879. [Nederl. (üost-) lndie.J
1 876.

187 7.

LANDEN VAN IIKHKOMST OF HKSTKMMINO
011

Nederlandsehevlag.

Vreemde vlag.

Ncderlandsche vlag.

Vreemde vlag.

MORT DKK VAAHTUIUKN.
Aantal.

Tonnen.

Aantal.

Tonnen.

Aantal

Tonnen.

Aantal. | Tonnen.

Aangekomen schepen (geladen en in ballast te zaïnen).
10 234

65

127 774

10

I2 47i)

741

98

89 795

4

2 299

21320

50

23 925

15

14 479

27

17 676

38

28 203

386

184 843

37

29 791

391

211 695

28

808

28

1571

25

887

31

1 617

121

80 095

371

79 412

131

102 227

450

94 086

17 001

74

27 994

54

110 689

' ' ' ' I B ')

81

79 273

23

A
Andere landen
Archipel)

9
2

A')

|

Nederiawl

(buiten den Oo.sterschen

B
0')
A

Singapore

15

90

21 305

79

25 539

71

C

535

25 538

259

11000

551

25 897

207

8 506

586 457 667

107

25 307

756

054 101

371

59 338

960 226 635

158

27 621

514

13 958

»

»

Andere gedeelten van den Oosterschen j ij
Archipel

1019

256 521

113

25421

2 952

38 731

424

9 984

1

1692

A
Uit zee

Totaal vaartuigen

»

»

2 808

42 702

3

678

20

4 706

3

1929

15

169

3

30

970 899 259

858

183 570

IJ

4

2496

1

364

t:

1

5

1

54

A

785

678 063

537

138 878

B

1232

387 858

581

236 908

1 186

307 988

030

271 538

L'

3 516

65142

712

22 009

3 459

69 655

755

24 111

44

91 413

5
35

6 402

122 211

23 962

01

37 858

Vertrokken schepen (geladen en in ballast te zanten).
Nederland

A

55

116671

13

19 750

B

115

116 576

27

15 883

122

»

>

41

28 403

1

Engelsch Kanaal (om orders)

Andere landen (buiten den Oosterschen
Archipel)

Singapore

1 178

A

9

7 820

43

23 452

18

23 739

11

9 041

15

18

9 695

330

150 229

25

10 247

264

130 294

C

27

840

28

932

23

698

23

1200

A

93

95 018

316

70 848

77

75 700

396

89 667

B

85

16 203

74

10 969

84

15 512

65

17 038

ü

543

25 041

250

10 290

547

25 385

254

10 497

579

484 446

172

39 004

788 052458

433

09 243

Andere gedeelten vail den Oostersclien | TJ
Archipel
)
C

1 054

202 314

113

25 500

1020

228 720

130

20 029

3 144

43 216

421

10 905

3 050

44 09.

570

14 904

A

730

703 901

544

153 000

927 843 310

845

174 353

B

1272

404 788

585

242 990

1252

377 874

3 714

09 097

699

22 187

3 620

70 770

Totaal vaartuigen

555 241 181
847

20 607

') Onder A worden hier aangeduid stoomsehepen, onder 15 zeilschepen op Europeschc W0M getuigd, en onder 0 zeilschepen op
inlandsche wfM getuigd.

B(jlage C.
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Koloniaal verslag van 1879.
Tot dusver werden hier nog alleen besproken de uitkomsten der liundels- en scheepvaartbeweging in Nederlandsch Indie volgens de jaarstatistieken, die nog niet
verder gaan dan 1877. Intusschen kunnen ook omtrent de
handelsbeweging over 1878 reeds eenige voorloopige opgaven worden medegedeeld, voor zooveel namelijk Java
en Madura betreft, en wel de zoodanige welke vervat zijn
in de maandelijks gepubliceerd wordende staten van den
in- en uitvoer der voornaamste handelsartikelen voor particulieie rekening (zie bijv. de statistiek over December
1878, waarin ook de uitkomsten der vorige maanden
gerecapituleerd zijn, in de Javasche Courant van 28 Januarij 1879 en in de Staatscourant van 21 Maart jl.).
Deze staten, welke alleen den invoer tot verbruik en den
uitvoer uit het vrije verkeer ') aanwijzen (verg. aanmerking c en / onder de overzigten op blz. 213 <;n 214
biervóór), zijn eenigszins anders ingerigt dan de tabellen
der jaarstatistiek, niet alleen doordien zij enkel Java en
Madura betreffen , maar ook doordien voor ettelijke artikelen
niet de waarde maar alleen de hoeveelheid is bekend gesteld. Men vindt de hierbedoelde opgaven in de bijlage
JJJ hierachter, waarin — ter vergelijking — de gelijksoortige gegevens over 1877 zijn opgenomen. Voor de
meeste invoerartikelen zijn de cijfers van 1878 hoogerdan
die van 1877 , terwijl zich het tegenovergestelde bij den
uitvoer voordoet. Manufacturen van katoen — het artikel
dat in de statistiek van den invoer verreweg de voornaamste plaats inneemt — kwamen echter in 1878 veel
minder in verbruik dan in 1877, namelijk voor eene waarde
van ruim f 24369 0 0 0 , tegen f 2 9 774 000 in laatstgenoemd jaar. De uitvoer der voornaamste stapelproducten

Stoomschepen.
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bedroeg over de beide jaren de navolgende hoeveelheden
(in kilo's):
1877.
s

Suiker
Koffij
Tabak
Indigo
Thee

§ 2. Nederlandsch

Indische

Tonnen.

Ann—
Tonnen. A a n tal.
tal.

1874

. . . .

36

19 226

9

1875

. . . .

43

24 008

1876

. . . .

45

26 997

1877

. . . .

1878

. . . .

Schoeners.

Kotters.

Tonnen.

Aantal.

Tonnen.

Aantal.

Tonnen.

AanUi.

Tonnen.

30 436

26

6 172

174

13 586

15

446
489

9 478

86

8

5 984

91

36 463

30

7 386

177

14 333

16

8

7 593

85

34019

26

7 067

175

13445

17

588

c) 46 c) 29 896 e) 11

c) 7 893

77

30 508

24

5 953

180.

14617

17

536

6 307

82

35 167

23

5 789

176

14 323

13

360

44

6

27 435

») 230 970 707
14 056198
15 315118
411668
3 490 169

koopvaardijvloot.

Terwijl in bijlage K K K voor elk gewest
eene opgaaf voorkomt van het a a n t a l , de
inhoudsgrootte der aldaar in 1878 te huis
schepen en vaartuigen , metende 20 ton en
volgen hieronder de totalen van dat overzigt,
met die der vier voorafgegane jaren.

JAREN.

Aantal

1878.

) 232 355 450
21508155
16 882115
935 428
2 5 7 2 270

Aan het voornemen om Gorontalo op Noordelijk Celebes
(residentie Menado) te rangschikken onder de zoogenaamde
groote , voor den algemeenen in- en uitvoerhandel geopende ,
havens (verg. vorig verslag blz. 219), is gevolg gegeven
bij ordonnantie van 7 Januarij 1879 (Indisch Staatsblad
n°. 4). Overigens verdient hier nog aanteekening dat bij
ordonnancie van 9 Junij 1878 (Indisch Staatsblad n°. 171)
de noodige voorzieningen werden genomen om te gemoet
te komen aan eenige bezwaren, welke met opzigt tot de
naleving der bepalingen op de in- en uitvoerregten ondervonden werden door de schepen welke materialen of
andere goederen voor de havenwerken te Taudjong Priok
aanbragten.

Brikken.

Barken.
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afzonderlijk
soort en de
behoorende
daarboven,
vergeleken

V\ angkangs,
toops en andere
soortgelijke
vaartuigen.
Aantal.

TOTAAL.

Tonnen.

Aantal.

Tonnen.

857

26 096

1 203

105 410

905

29 319

1270

117 982

i)l 028 «)10 557

1 384

130 266

33 480

1 430

122 883

d)l 188 o") 37 065

1 532

126 446

1 075

B) Verg. ook de mededeelingen in hoofdstuk J afd. VII (blz. 99 t/m 101 hiervóór).
b) Hieronder voor 'teerst 112 vaartuigen, metende 3762 tonnen, welke in vorige jaren in de opgaven betreffende de residentie
Batavia bjj vergissing niet waren medegeteld.
c) Verbeterde opgaaf.
rf) Hieronder 40 en 39 vaartuigen, metende 922 en 1106 tonnen, voor de Preanger regentschappen en Atjeh, van welke gewesten'de
opgaven over vorige jaren ontbraken.
De toeneming, welke uit bovenstaand vijfjarig overzigt
valt af te leiden, is — zoo als de bijgevoegde aanmerkingen kunnen doen zien — voor een goed deel het gevolg
van meer volledigheid in de opgaven nopens enkele gewesten.
Uit den volgenden staat blijken 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 Nederlandsen Indie werden uitgereikt.
8 0 0 R T DEK VAARTUIGEN.

Brikken.

Schoeners.

Kotters.

♦

i

2

1

19

2

1

4 821

•

m

5

4

20

1

1

11948

8

tt

3

15

1

17

*

19 162

'

1

•

19

1

»
«

•

6

m

1

.

7 850

1874.

28

3

1875.

41

10

1876.

44

1877.

24

3

|

1878.

24

2

2

13

U

Andere

Barken.

Schepen.

Ge?aïn en! ij ke
inboudsgrootte
(in tounen).

Fregatten.

Stoomschepen.

Aantal.
JAREN. vaartuigen.

5 688

.') Met afzonderlijke vermelding nog van hetgeen „ in doorvoer
over entrepot" wordt uitgevoerd.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1879-1880.

Van deze schepen en vaartuigen behoorden:

JAREN

1874

. . . .

Aan
Aan
Metende
Aan
Metende
vreemde Metende
Euroin
in
inin
oosterpeanen. tonnen.
tonnen landers. tonnen.
lingen.
8

3 355

14

1279

6

181

1875

. . . .

14

7 143

17

3 730

10

1075

1876

. . . .

20

12 671

14

5 800

10

691

1877

. . . .

6

3 961

13

1297

5

430

1878

. . . .

1

1 283

15

6 153

8

414

De in vorige verslagen aangekondigde regeling betreffende de invoering in Nederlandsch Indie van de ook hier
te lande aangenomen nieuwe meetwijze van zeeschepen
(stelsel Moorsom) is nog niet tot stand g e k o m e n , maar
') Hiervan naar Nederland 79 , naar vreemde landen 118,
naar het SEngelsen Kanaal (om orders) 34», en naar Port Said (om
orders) 0 millioen kilo's.
*) Hiervan naar Nederland 57?, naar vreemde landen 125', en
naar het Engelsch Kanaal (om orders) 48' millioen kilo's.
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is, volgens recente berigten, reeds zoover voorbereid dat
hare uitvaardiging spoedig is te verwachten.

V.

ANDERE ONDERWERPEN.

Bintienlandsche handel; markten, (passars). Het aantal
plaatsen , waar geregeld markt wordt gehouden, is in het
§ 3. Scheepsbouw.
afgeloopen jaar op Java weder vermeerderd met 9 , namelijk met 3 in Batavia, 1 in Samarang, 1 in Soerabaija,
De scheepsbouw vormt op Java een belangrijken tak 3 in Bagelen en 1 in Kediri. De gouvernements-bazaars
"van inlandsche nijverheid in de residentien Japara en
te Weltevreden (Passar Senin en Passar Baroe) zijn bij
Rembang, waar voornamelijk de bekende visscherspraau- Indisch Staatsblad 1878 n°. 320 voor het dagelijkscli verwen (majangs) vervaardigd worden , en buiten Java in
keer opengesteld. Voor zooveel Passar Senin betreft, is
verschillende streken, waaronder vooral te noemen zijn : deze maatregel eenvoudig eene wettiging van den bestaanhet district Negara (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), den toestand , daar reeds van het tijdstip af, waarop die
waar de bevolking in het vervaardigen van ijzerhouten passar door het Gouvernement is aangekocht (verg. het
praauwen een ruim middel van bestaan vindt; de resi- verslag van 1876 blz. 164), aldaar dagelijks markt werd
aentie Menado , waar het maken van vlerkpraauwen een gehouden.
hoofdtak van bedrijf vormt; en —gelijk reeds in 't vorig
Het debiet van lijnwaden van Europeesch fabriekaat
verslag werd aangeteekend — de Key-i'ilanden(Amboiiia), neemt op Java steeds toe. Het gevolg hiervan is dat het
zoomede liet benoorden Flores gelegen eilandje Paloewe.
inlandsch fabriekaat schier overal verdrongen wordt en
Aangaande de Europesche werven of werkplaatsen voor nog slechts in enkele streken om zijne grootere duurzaamscheepsbouw is aan het ten vorigen jare medegedeelde heid gezocht blijft.
ditmaal niets bijzonders toe te voegen. Slechts verdient
De rijstliandel was er in het afgeloopen jaar weder vrij
aanteekening een besluit van 27 Januarij j l . , waarbij aan levendig, vooral in die streken , waar de oogst van dat
een industrieel, die voornemens was om op de zuidkust gewas door de droogte en door walaug-sangits veel te
van Madura , nabij Kamal, voor eigen rekening grond- lijden had gehad. In enkele gewesten werden belangrijke
boringen te laten doen ter beoordeeling van de uiogelijk- hoeveelheden, van dit voedingsmiddel door Chinesche hanheid om aldaar een droogdok te plaatsen , medewerking delaren ter opschuring opgekocht.
van de zijde des bestuurs werd toegezegd, voor zooveel
In het gouvernement van Sumatra's Westkust werd
bij de te doene proefboringen inlichtingen, aanwijzingen
het aantal markten met 2 vermeerderd. In den binuenen deskundig toezigt van de zijde van het mijnpersoneel landschen handel aldaar heerschte veel vertier. De omzet
mogten worden verlangd.
van lijnwaden was zeer belangrijk, en er werd , zoo als
De Maatschappij , welke zich ten doel had gesteld om reeds op blz. 200 is aangeteekend , veel rijst uit de afdeete Batavia en te Soerabaija dok-inrigtingen te vestigen , lingen, waar de oogst gunstig was geweest, naar de
heeft hare voornemens nog niet kunnen verwezenlijken. naburige minder bevoorregte afdeelingeu en naar hetaanDat haar groote dok in Augustus 1878 bij Onrust gezonken grenzende Benkoelen uitgevoerd.
is, werd reeds in 't vorig verslag medegedeeld. Aan het
In laatstgenoemd gewest is, wegens de ongunstige
kleinere dok werd intusschen met kracht voortgewerkt. De omstandigheden waarin de bevolking op vele plaatsen ten
bij de concessie bepaalde termijn voor het in exploitatie gevolge van de sohaarschheid van voedingsmiddelen verbrengen der dokken is nogmaals één jaar verlengd , thans keerde , het debiet van lijnwaden niet toegenomen. Dittot 27 November 1879.
zelfde geldt voor de Larnpougsche districten. Uit deze
Ten slotte volgt hier nog eene opgaaf waaruit kan residentie wordt gemeld , dat het moeite kost er de pasworden gezien hoevele der schepen en vaartuigen , die voor sars in stand te houden, omdat de trage inlander niet
het eerst met een Nederlandsch Indischen zeebrief in de gaarne eenigszins verre afstanden aflegt om zijne waren
vaart kwameu, in Nederlandsen Indie zelfwaren gebouwd '). ter markt te brengen. Meestal zijn het slechts de vreemde
doortrekkende rondventers die hunne goederen op de passars uitstallen en ze tot tijdelijke verblijfplaats benuttigen.
Intusschen is het aantal marktplaatsen in dit gewest in
Waar gebouwd.
het afgeloopen jaar met één (te Beniawang in de afdeeling
Aantal
Semangka) vermeerderd.
In Palembang werden in de bovenlanden eenige nieuwe
In Indie.
vaarIn Nederland. In den vreemde.
JAREN.
passars opgerigt, voornamelijk voor den handel in rijst en
koffij. Het debiet van Europesche en Cheribonsche lijntuigen.
waden nam hier sterk toe.
Aantal. Tonnen. Aantal Tonnen. Aantal. Tonnen.
Ter Oostkust van Sumatra, waar het productief vermogen der bevolking nog zeer gering is, bestaan geen markten
1098
28 «) 22
1158
2
4
2 565
1874 . .
zoo als in andere gewesten. Alleen is in het laatste jaarverslag van den resident melding gemaakt van de oprig1835
41 ») 22
19
1875 . .
10113
n
n
ting eener vischmarkt te Laboean Deli, die reeds spoedig
druk bezocht werd. Het debiet van lijnwaden, vooral van
44 c) 17
1575
4
1621
23
15 966
1876 . .
Engelsch fabriekaat, gaat hier gestadig vooruit.
24 n 12
652
12
5 036
1877 . .
n
»
Ter hoofdplaats van Riouw , in welk gewest tot dusver
ook geen eigenlijke markten bestonden, maar de waren
935
24 e) 14
4
3294
6
1878 . .
3 621
veelal vóór de woningen der kooplieden verhandeld werden ,
hebben eenige Chinesche handelaren het voornemen opgevat
om eene steenen passarloods op te rigten. Europesche lijna) 1 stoomschip, 18 schoeners, 2 kotters en 1 ander vaartuig,
waden worden hier van Singapore, inlandsche van Java
metende 42, 1024, 39 en 53 tonnen.
ingevoerd , terwijl de Riouwsche lijnwaden naar Java worb) 1 stoomschip, 3 brikken, 16 schoeners, 1 kotter en 1 ander
den uitgevoerd. Gedrukt katoen van Duitsch fabriekaat is
vaartuig, metende 60, 685 , 1033, 18 en 39 tonnen.
bij Chinezen en Klingalezen het meest gewild, terwijl
naar wit katoen van Engelsche, Fransche en Hollandsche
c) 1 stoomschip, 1 schip, 1 bark en 14 schoeners, metende
merken weinig vraag bestaat.
107, 139, 614 en 715 tonnen.
Terwijl op Banka en Billiton de handel in Europesche
d) 11 schoeners en 1 kotter, metende 632 en 20 tonnen.
lijnwaden in het afgeloopen jaar weder een grooteren omvang had dan in 1877, bleef het debiet in de beide resie) 1 stoomschip, 12 schoeners en 1 kotter, metende 12, 899
dentien op Borneo stationair. Te Pamangkat en Singkaen 24 tonnen.
wang werd veel rijst voor den uitvoer opgekocht, waardoor de prijzen van dit voedingsmiddel in de Westerafdeeling van Borneo aanmerkelijk rezen, üok de uitvoer
i) Dat gegevens van dezen aard slechts een uiterst onvoldoenden
van tengkawang-vruchten en van getah-pertja uit laatstmaatstaf opleveren ter beoordeeling van den omvang van het
genoemd
gewest was bijzonder groot.
scheepsbouwbedrijf in Nederlandsch Indie, is reeds opgemerkt
In het gouvernement van Celebes en onderhoorigheden
in't verslag van 1877 blz. 231.
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had de handel in rijst als artikel van uitvoer, ten gevolge
van den ongunstigen oogst, zeer weinig te beduiden. De
Hollandsche en Engelsclie lijnwaden vinden hier veel aft r e k , doch de gebatikte sarongs en hoofddoeken niet minder. Het aantal der bestaande markten voldeed aan de behoefte, zoodat voor uitbreiding geen aanleiding bestond.
Ook in de residentie Menado nam het aantal markten
niet toe, maar door den goeden koffijoogst, die veel geld
onder de inlandsche bevolking in omloop b r a g t , was het
vertier on de bestaande passars vrij levendig.
In de residentie Amboina was eenige vermeerdering in
het debiet der Europesche lijnwaden \vaar te n e m e n , doch
in Ternate niet. Het Twenthsc'ie fabriekaat is hier het
meest gewild, maar er worden ook Engelsche, Fransche
en Duitsche fabriekaten in het verkeer gebragt.
In de residentie Timor was in den lijnwadenhandel niet
veel vertier. Nevens Engelsche drills, niadapollams en
rood adrianopel katoen koopt de bevolking hier ook grove
Boetonsche en Makassaarsche sarongs. Marktplaatsen worden aangetroffen ter hoofdplaats Koepang en in elke
strandkampong op de Solor- en Allor-ei landen.
Visschcrijen. Zoowel de zeevischvangst als de teelt van
zoetwatervisch leverden in het afgeloopen jaar aan velen
weder een ruim middel van bestaan op. Ter aanvulling
van hetgeen reeds in vroegere verslagen omtrent deze
takken van nijverheid werd medegedeeld, diene het volgends.
De zeevischvangst geschiedt langs de kusten van Java
en Madura deels voor eigen rekening der visschers, met
eigen vaartuigen en vischtuig, deels voor gezamenlijke
rekening van den eigenaar van het vaartuig en de opvarenden. Dit laatste is vooral gebruikelijk in de noordelijke
strandresidentien van Java. De troeboekvisscherij in de
wateren langs Sumatra's Oostkust neemt in belangrijkheid
steeds toe. Zoo als men weet, is het voornamelijk de kuit
van dezen visch die door droogen en inzouten tot een
gezocht handelsartikel verwerkt wordt. De visch zelf werd ,
voor zoover do visschers hein niet tot eigen gebruik
of voor de plaatselijke consumptie aanwendden , in vroegere
jaren wegge worpen. Sinds eenigen tijd wordt evenwel ooit
de visch ingezouten en gedroogd en in dezen vorm grif
verkocht. Vele Chinezen vinden in den handel in d^zen
ge.lroogden viseh een ruim middel van bestaan.
Voor de tripang-visscherij aan de kusten van Australië
sluiten• de Makassaarsche visschers zich bij elkander a a n ;
de winsten en verliezen worden tusschen de leden eeuer
maatschap verdeeld. Overigens echter g-aau de strandbewoners van Celebes voor eigen rekening op de vischvangst
uit met ingehuurde praauwen. De tripangvangst is in de
laatste jaren sterk achteruitgegaan ten gevolge van de
daling in de prijzen van de tripang op de Chinesche
m a r k t , waar de concurrentie zeer is toegenomen.
In het afgeloopen jaar werden , even als in 1877 , slechts
weinige inboorlingen van Celebes en van den Timor archipel
op Australische schepen voor de parelvisscherij aangeworven.
Verschillende takken tan inlandsche nijverheid. Het vervaardigen van kleedingstukken , met gouddraad doorstikt,
blijft steeds eene geliefkoosde bezigheid der inlandsche
vrouwen , voornamelijk op Sumatra. Het weven van zijden
kleedjes is vooral in de Lampongsche districten, inGrootAtjeh en in Riouw inheemscli. In de beide eerstgenoemde
gewesten wordt de daartoe benoodigde zijde verkregen van
plaatselijk gekweekte zijdewormen.
Nog altijd zijn de smeden van K o t t a G e d a n g (Sumatra's
Westkust) bekend door hun goud- en zilver-kantillewerk.
Het goud wordt in dit gouvernement uit de mijnen van
Soepaijang en uit de graverijen en wasscherijen in Mandheling verkregen.
De diaiiiautgraverijen in de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo zijn — zoo als reeds op blz. 169 is gezegd —
als tak van nijverheid achteruitgegaan, wegens den grooten toevoer van Kaapsche diamanten. De geldschieters verschaffen de voor de ontginning der groeven benoodigde
fondsen niet meer, daar met de Borneo-diainanten thans
geen goede zaken meer te maken zijn.
In Batjan (Ternate) legt men zich bijzonder toe op de
vervaardiging van fijne zeefjes, die onder den naam van
Batjansche zeefjes zeer bekend en gezocht zijn, en zelfs
naar Java worden uitgevoerd.
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Omtrent de overige takken van inlandsche nijverheid
valt niets bijzonders mede te deelen wat ter aanvullinïr
zou kunnen strekken van hetgeen reeds in vorige verslagen
daaromtrent werd aangeteek«nd.
Loonen van ambachtslieden en koelies. Het bedrag van
het loon van ambachtslieden en daglooners verschilt bijna
overal, al naarmate de arbeid ten behoeve van Kuropean e n , vreemde oosterlingen of inlanders verrigt wordt.
Europeanen betalen over het algemeen de hoogste loonen ;
daarop volgen de vreemde oosterlingen. Behalve in voedsel
en kleeding geschiedt bij deze laatsten de betaling van liet
loon ook wel in opium. Door inlanders wordt een veel
geringer dagloon betaald, daar de arbeiders bij dezen op
hunne eigene wijze werken kunnen en gedurende den
arbeid in den kring der familie worden opgenomen. In de
binnenlanden van Java werken de inlanders voor hunne
landgenooten dikwijls onder beding van wederkeerig hulpbetoon (njambat), in welk geval slechts weinig geld aan
den arbeider wordt ter hand gesteld.
Even als in sommige vroegere verslagen wordt hier
weder een overzigt ingelascht van de gemiddelde loonen
in de verschillende gewesten in het afgeloopen jaar.

Gemiddeld loon per dag:

Bantam
Batavia
K ra wang
Preanger regentschappen

Cheribon
Tagal
Pekalongan
. . . .
S u n a r t n g et). . . .
Japara
Uembaiig
Soerabaija
Pasoeroean
. . . .
Probolinggo e) . . .
Bezoeki
Banjoewangi....
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
. . . .
Soerakarta
. . . .
Madioen J) . . . .
Kediri
Madura. f) . . . .
Sumatra's Westkust h)
Ben koelen

voor

voor

ambachtslieden.

daglooners.

f 0,50 ii f 0.80 f 0,25 a f 0,60
0,75
0,50

2,50 a) 0,50
0,60
0,25 »

0,40
0,50
0,50
1,00
0,75
o,&<
0,60
0,80
0,60
0,50
1,00
1,00
0,60
0,75
0,40
0,60
0,60
0,40
1,00
0,60
0,83
1,00

0,15 »
0,75
2,00 b) 0,20 »
1,25
0,25
1,50 c) 0,40
2,00
0,45 »
1,50
0,25 »
0,80
0,25 »
2,00
0,35 »
1,00
0,30 »
1,00
0,25 »
1,50
0,33 »
0,50
0,25 »
1,00
0,20 »
1,00
0,30 »
1,50
0,25 »
1,00
0,30 »
1,50
0,25 »
0,80
0,30 x.
1,50
0,25 »
1.00
0,60
2,00
1,50 i) 0,30 >

0,30
0,25
0,35
0,75
0,35
0,35
0,60
0,50
0,40
0,50
0,30
0,25
0,40
0,30
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40

a) De arbeiders op landbouw-ondernemingeu genieten f 3 a f 6
'smaands benevens rjjst.
b) f 0,40 a f 0,70 daags als er op taak gewerkt wordt.
c) Op de kustplaatsen z{jn de loonen hooger.
</) De opgegeven sommen gelden alleen voor de hoofdplaats
Samarang.
e) In Loemadjang konden ambachtslieden f 1 i f 1,50, de
koelies f 0,60 per dag verdienen. In den oostmoesson zijn de
loonen hooger dan in den westmoesson, daar slechts in eerstgenoemd gedeelte van het jaar arbeiders op de fabrieken benoo~
digd zijn.
f) Het loon van meer bekwame timmerlieden en smeden bedraagt f 1,50 a f 2,70 per dag.
g) De loonen zjjn hier stationair, daar zjj, die een hooger loon
verlangen , naar Java trekken.
A) Chinezen verdienen hier aan onderscheidene beroepen f 20
a f 150 in de maand, Hindoes en Klingalezen f 15af30 'smaands,
terwijl koelies, die per verwerkten kojan of pikol betaald worden,
f 0,60 per dag kunnen behalen.
Q Daglooners die tevens kost krijgen , ontvangen f 0,25 daggeld.
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Gemiddeld loon per dag:
GEWESTEN.

Lampongsche districPalernbang
. . . .
Sumatra's Oostkust
Billiton
Westerafdeeling van
Bom PO m). • • •
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. .

Ainboina
ld. (afd. Band»).

. .

voor

voor

ambachtslieden.

daglooners.

f 1,00
1,00
2,00
0,80
1,50
1,25

a f 2,25 f 0,50 a f 0,60
»
1,25 j) 0,40 » 0,60
0,50
»
1,00
0,40 » 0,60
» 3,00
1,00 > 2,00
» 2,50
0,60

1,00 »

1,50

0,60
1,00
0,75
0,75
1,00
1,50
2,00

2,50
0,50
3,00
0,50
1,50 o) 0,20
1,25 p) 0,35
q) 0,35
2,00 r) 0,80
3,00
0,35

»
»
»
»
»
»

0,66 •
»
»

0,80
0,60

»
»

0,50
1,00

;') In het binnenland is het koelieloon over het algemeen lager;
op enkele plaatsen daarentegen weer hooger, zooals in TebingTinggi, waar f 0,75 a f 1 per dag aan de koelies betaald wordt.
/,) Voor bouwwerken laat men Chinesche arbeiders van Singapore
komen. De dagioonen zijn in dat geval hooger. Op de eilanden
zijn de loonen hooger dan op de hoofdplaats.
0 De loonen der ambachtslieden zijn hooger dan een viertal jaren
geleden, door het vertrek van Chinesche ambachtslieden naar Atjeh.
m) De Chinees in lid binnenland betaalt den Dajak f 0,25 daags
met den kost; roeiJers ontvangen f 0,50 a f 1. De diamantslijpers
worden per karaat betaald.
n) Ten gevolge van het mislukken van den oogst waren de
loonen lager dan in vorige jaren. Buiten Makasser vindt men
nergens in dit gewest eigenlijke daglooners ; landbouwers en anderen
bieden zich bij voorkomende gelegenheden als koelie aan.
o) Te Gorontalo bedraagt het dagloon f 0,26 a f 0,40 en in de
binnenlanden f 0,17 a f 0,25.

[Nederl. (Oost-) Indie.]

regeling van het ijkwezen overeenkomstig de in 1874 ontworpen grondslagen verbonden zouden zijn, isdelndisehe
Regering er thans op bedacht eene eenvoudig» regeling
voor den ijk der bestaande maten en gewigten te maken ,
omdat voortdurend klagten rijzen over de onjuistheid van
d i e , welke bij den kleinhandel worden gebruikt.
Aan ijkgelden werd in 1878 ontvangen eene som van
f 2 2 7 7 , tegen f 3555 in 1877.
Tentoonstellingen. De afdeeling Buitenzorg der Nederlandsch Indische Maatschappij van nijverheid en landbouw
hield in 1878, bij gelegenheid der wedrennen, hare gewone landhouw-, tuinbouw- en veetentoonstellin ; , en ook
door de directie van den planten- en dierentuin te Batavia
zou weder eene tentoonstelling van planten, paarden,
honden enz. worden georganiseerd.
De voorwerpen , die uit Indie naar de Parijsche tentoonstelling van 1878 waren gezonden, zijn — voor zoover de
Regering er na afloop der tentoonstelling over beschikken
kon — hoofdzakelijk verdeeld tusschen 's Rijks Ethnografisch Museum te Leiden , het Koloniaal Museum der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid te
Haarlem , de inrigting voor onderwijs in de taal-, landen volkenkunde van Nederlandsch Indie te Delft en de
Polytechnische school aldaar. Eene verzameling houtmonsters is echter, zoo als reeds op blz. 198 werd aangeteekend , aan de akademie voor boschwetenschappen te E berswalde toegedacht, terwijl 's Rijks landbouwschool te Wageningen eene verzameling cultuurproducten verkreeg;
een kina-herbarium is aan het Japansche Gouvernement
en sommige andere zaken zijn aan de Fransche Regering
aangeboden. Enkele voorwerpen kregen nog andere bestemmingen. In 't geheel zijn aan de Indische inzendingen
105 bekrooningen toegekend , waaronder 35 bestemd waren
voor de Indische Regering, de Indische tentoonstellingscommissie , gouvernements-inrigtingen en landsdienaren ,
en 70 voor particulieren of particuliere instellingen.
Ten behoeve van de in dit j a a r te Arnhem gehouden
tentoonstelling van nationale en koloniale nijverheid zijn
van wege de Indische Regering een paar verzamelingen
van artillerie- en genie-voorwerpen aangewezen.
Voor de tentoonstellingen die in Australië gehouden of
voorbereid worden (in 1879 te Sydney en in 1880 te Melbourne) schijnt in Indie weinig deelneming te worden betoond.

p) Toen in 1877 de arbeid van slaven op het gouvernementsgrondgebieil verboden werd, rezen de dagioonen. Al spoedig ontstond er
evenwel meer aanbod en daalden de loonen van f 0,50 tot f 0,30.
f) Van November tot Januarjj, tijdens den nageloogst, z(jn de
loonen hooger, daar de Uliassers dan niet in hunne negorijen zijn.
r) De hooge stand der loonen is een gevolg «an de opheffing van
het specerij-monopolie.
Kamers van koophandel en nijverheid.
De kamer te
P a d a n g h?eft een verslag betreffende den handel te dier
plaatse in 1878 aan de Indische Regering ingediend , dat
als bijlage LLL hiernevens wordt overgelegd. Van de
kamer te Makasser is een jaarverslag ontvangpn , dat slechts
de notulen der gehouden vergaderingen , maar geen overzigt van den handel bevat. De kamers te Batavia , Samarang
en Soerabaija hebben geen verslagen over 1878 aangeboden.
De Javasche kamers hebben zich , zoo als op blz. 171
hiervóór reeds gebleken i s , tot tolk gemaakt van de grieven der industrieelen tegen de nieuwe patentbelasting.
Nopens hare werkzaamheden zijn overigens geen bijzondere
mededeelingen te doen. De aard dier werkzaambeden kan
eenigermate worden afgeleid uit de in 't laatst van 1878
en in 't begin van 1879 te Batavia in het licht gegeven
> Verzameling van de voornaamste ingekomen en uitgegane
stukken , behandeld in de gedurende 1878 gehouden vergnderingen van de kamer van koophandel en nijverheid
te Batavia."
Een reglement van orde voor de (in 1878 geopende)
kamer te Makasser werd bij Indisch besluit van 29 April
1878 goedgekeurd en opgenomen in n°. 3370 van het
Bij blad op het Indisch Staatsblad (zie de reglementen der
andere kamers in n°. 3215 van dat Bijblad).
Maten en gewigten. Met het oog op de belangrijke kosten
die aan eene invoering van het metriek stelsel en aan eene

Verbeteringen.
In het verslag blz. 62 kolom 2 reg. 43 staat: zoowel te Batavia
als te Onrust; lees: zoowel te Soerabaija als te Onrust;
in bet verslag blz. G5 kolom 2 reg. 12 staat: en op het eiland
Edam; lees: en der 2de orde op het eiland Edam;
in het verslag blz. 108 kolom 1 reg. 6 staat: waartoe de lokalen
gereed zijn; lees: waartoe tijdelijke lokalen beschikbaar zijn;
in het verslag blz. 111 kolom 2 reg. 25 en 26 staat: dr. H. V. B.
HtrBEKcnT; lees: dr. A. A. W. HÜBBECHT;
in bijlage K blz. 3 kolom 3 reg. 5 staat: Oenarang; lees: Ambarawa;
in bijlage AA blz. 1 (noot) staat: Wanneer met juistheid kan worden nagegaan; lees: Wanneer met juistheid kon worden nagegaan.

