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GELEIDENDE BBIBF.
Aan den lieer e Voorzitter
van de Tweede Kamer der Htalen-Generaal.
's G E A v E N H A o E , den 20slen September 1880.

Ik heb de eer dezen ton geleide te doen strekken van
het K o l o n i a a l V e r s l a g v a n 1 8 8 0 , tot welks
aanbieding, in voldoening aan art. GO, 1ste l i d , der
Grondwet, door den Koning magtiging is verleend.
Afgedrukt zijn tot dusver de hoofdstukken A t/m Li
van het Oost- Indisch verslag; de overige gedeelten
volgen zoo spoedig mogelijk.
De Minister

van

Koloniën,

W . VAN GÜLTSTE1N.

[5.

2.]

VERSLAG.

A.

Grondgebied en bevolking.
§ 1.

Grondgebied.

In den tijdkring waarover dit verslag loopt, breidde ons
gezag zich weder eenigermate uit in het binnenland van
S u m a t r a , en wel, behalve in het gouvernement Atjeh en
onderhoarigheden (zie nader hoofdstuk C § 3), ook in
de Battaklanden bezuiden het meer van T o b a , waar een
drietal hoofden uit het landschap Bakara zich uit eigen
beweging onder de Nederlandsche souvereiniteit stelden.
Overigens onderging het grondgebied van Nederlandsen
Indie geen wijzigingen. Da op blz. 1 van het vorig verslag
met een woord vermelde quaestie omtrent Ashmoreshoal is overeenkomstig de wenschen der Britsche Iiegering
beslist. W a t ten aanzien van die guanoeilandjes is voorgevallen, werd in de Memorie van Antwoord op het
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de
Indische begrooting voor 1880 zóó uitvoerig medegedeeld,
dat te dezer plaatse niets meer daarover behoeft te worden gezegd.
Dat er in het afgeloopen jaar bijzondere maatregelen
zijn noodig geacht ter bewaking der grens van ons gebied
op de oostkust van Borneo, zal nader blijken in hoofdstuk © § 14. Ook op het niet aan onze souvereiniteit
onderworpen gedeelte van dit groote eiland is in den
laatsten tijd meer dan vroeger de aandacht gevestigd
moeten worden in verband niet concessies van grondgebied , door de van het Nederlandsch gezag onaf hankelijke sultans van Broen&i en Solok aan Kuroposche ondernemers verleend. Hierover meer in hoofdstuk E § 6.

Tweede kamer. BU. I
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der bevolkingsstatistiek van Java en Madura bestaat geen
voldoende waarborg. Wel rust sinds lang op de dorpshoofJen de verpligting om dienaangaande gestadig g e gevens te verzamelen en bij te houden en door tusschenkomst van het onderdistricts- of districtshoofd aan het
Europeesch bestuur in te dienen, maar de wijze waarop
de dessahoofden die gegevens verzamelden, kon niet wel
aan eeno afdoende controle onderworpen worden. Alleen
in die gedeelten van J a v a , waar bet ten vorigen jare
ontbonden personeel der kadastraal-statistieke opneming
is werkzaam geweest, beeft eene opzettelijke volkstelling
plaats gehad, en hebben, door de invoering van bet zoogenaamde dessaregister ' ) , de dorpshoofden voor het bijhouden der bij de telling verkregen gegevens een leiddraad
gekregen, di«n zij elders misten. Nu de vroeger aan bodoeld personeel opgedragen statistieke arbeid bij de ambtenaren \ a n het binii"iilandsch bestuur is overgebragt (zie
vorig verslag blz. 98), heeft de Indische Regering het
noodig geacht nieuwe voorschriften uit te vaardigen nopens
de wijze waarop met medewerking van die ambtenaren
in alle gewesten van Java en Madura de noodige gegevens
betreffende de bevolkingsstatistiek behooren te worden verzameld. Ingevolge die voorschriften , door den GouverneurGeneraal vastgesteld bij besluit dd. 15 April 1880 n°. 14
(Indisch Staatsblad n°. 81), zullen voortaan vijfjarige
volkstellingen den grondslag der bijhouding vormen.
Daarbij is namelijk het volgende bepaald :
1°. In het jaar, vóór het einde waarvan de bij art. 57
van het Regeringsreglement voorgeschreven herziening der
heerendiensten moet plaats hebben, wordt in elke dessa,
na voorafgegane nummering der erven, .eene opneming
gehouden van de bevolking, de heerendienstpligtigen en
den veestapel. De resultaten van die opneming worden
in een register ingeschreven.
2°.- De opneming geschiedt dooreene commissie, zamengesteld uit den controleur, het districtshoofd en het hoofd
en twee oudsten der betrokken dessa, en bij verhindering
van genoemde personen , of zoo meer couimissien noodig
zijn, uit zoo lanige inlandsche ambtenaren of hoofden als
daartoe op voordragt van den controleur door het hoofd
van plaatselijk bestuur worden aangewezen.
3°. De sedert de laatste opneming voorgevallen mutatien
in den staat der bevolking worden door de dessahoofden
aan de districts- of on lerdistrictshoofden medegedeeld.
Door de districts- en onderdistrictshoofden wordt voor elke
dessa aangelegd een mutatieregister, waarin de door de
dessahoofden gerapporteerde mutatien worden ingeschreven.
Die registers worden bij het einde van elk kwartaal opgeteld, waarna den controleur een verzamelstaat voor ieder
district wordt aangeboden.
4°. De gegevens , verkregen door de opneming bedoeld
sub 1°. en door de bijhouding der mutatien , dienen tot
zamenstelling van den legger der heerendiensten en van
de jaarlijks in te dienen bevolkingastaten.
5°. Zoo Ira eene opneming, als sub 1°. bedoeld, heeft
plaats g e h a d , vervalt de bijhouding van bet zoogenaamde
dessaregister, waar dit bij de kadastraal-statistieke opneming is ingevoerd. Waar dit register niet is ingevoerd,
woraeu. d.e mutatien in den staat der bevolking op den
thans gebruikelijken voet aangehouden , zoolang de opneming bedoeld sub 1°. niet heeft phiats gehad.
6°. De Buropeache en inl-m Ische ambtenaren houden
voortdurend toezigt op de juiste bijhouding der voorgevallen mutatien door vergelijking van de registers met
den werkelijken toestand.
B.

§ 2.

Oppcrbchecr.

Becolking.

In denzelfden vorm waarin do bevolkingsstatistiek over
1877 bij het vorig verslag is gevoegd, worden thans in
de bijlagen A n°. I —VIII de gegevens omtrent de sterkte
der bevolking van Nederlandsch Indie bij het eind van
1878 medege leel'l. Op de verirouwbaarheid der statistiek,
althans voor zoover die de inlandsche bevolking betreft,
is — zoo als bekend — niet onvoorwaardelijk te rekenen.
GelJt dit allermeest voor de buitenbezittingen, waar men
zich voor sommige gedeelten zelfs moet behelpen met
cijfers op loutere gissing berustende, ook voor de juistheid
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1879-L880.

De vacature, blijkens het vorig verslag (blz. 1) in den
Raad van Nederlandach Indie ontstaan door het vertrek
van

het lid mr. G. G. VAN HABSMOABSTBL in Mei

werd kort daarop

:

187'J,

) aangevuld door de benoeming van

') Zie het laatstelijk vastgestelde niojel in bijlage N van het
verslag van 1870.
') Koninklijk besluit van 30 Juiy 1879 n<>. 33.
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den lieer J. P. BnUtNQBB VAN KYK , tot dusver algemeen

secretaris van het Nederlandsen Indisch Gouvernement.
Sedert ontviel aan bet college do heer E. N B T I O H I B , die
den 2den A]>ril jl. overleed. Jn zijne plaats is de beer
mr. H. 1). LiBTTMOHN NOKMAN , die in Maart 1878 wegens
ziekte uit den Rnad had moeten treden, wederom tot lid
benoemd ' ) , met herstelling in zijne vorige aneionueteit.
De heer ePBBMOBI VAN KYK, die als algemeen secretaris
de herziening van eenige belasting-verordeningen (o. a. die
betretrendo de verponding en bet regt van successie) had
ter hand gencmen , bleef, krachtens eene opd ragt van den
Gouverneur-Generaal (September 1879), ook in zijne nieuwe
betrekking niet het voltooijen dier ontwerpen belast, waartoe dien lioogen ambtenaar voor zoolang als noodig de
beschikking gelaten werd over het personeel dat hem voor
de bedoelde taak oorspronkelijk was toegevoegd. ")

C.

N e d e d c c l l n g e n van staatkundigen en
algentcenen aard.
§ 1.

Betrck/iinijcn

met het

huitculand.

Even als in zoo vele verslagen van vroegere jaren kan
ook thans weder op liet een en ander worden gewezen
wat g e t u i g t van de goede verstandhouding tusschen ons
koloniaal bestuur en de vreemde gouvernementen , waarmede het ter zake van onze koloniale belangen aanrakingen heeft to onderhouden.
In het afgeloopen jaar vernam de Indische Regering
herhaaldelijk dat aanzienlijke hoeveelheden kruit en wapenen van de Straits Settlements weiden uitgevoerd met
bestemming naar Celebes, Borneo en andere eilanden ' ) , hoewel de invoer van oorlogsbehoeften in geheel Nederlandsch
Indie nog steeds verboden was ingevolge Indisch Staatsblad
1870 n°. 302. Met bet oog op de grooto moeijelijkheid
om in een zoo uitgestrekt insulair gebied als dat van Neder»
landsch Indie de landing van ter sluik aangevoerde artikelen overal volkcnien tegen te g a a n , werd, naar aanleiding van de bedoelde berigten , bet bestuur der Straits
Settlements door do Indische Regering aangezocht om van
zijn kant den uitvoer van oorlogsbehoeften naar Nederlandsch Indie te willen verbieden , en zoodoende te willen
medewerken om eene bron te stoppen waaruit de zeeroof
en slavenhandel in de Indische zeeën, voor zoover die n o g
bestaan, hun voornaamsïe voedsel ontvangen. Met de
meeste voorkomendheid werd aan dat verzoek gevolg gegeven bij eene proclamatie van 19 November J879, wier
w e r k i n g , overeenkomstig zekere op dit stuk voor de Britsche koloniën geldende voorschriften, tot een termijn van
zes maanden werd beperkt. Be Britsche Regering, dezerzijds daartoe aangezocht, heeft intusschen het bestuur der
Straits Settlements volledige vrijheid gegeven om het verbod telkens voor een tijdvak van zes maanden te vernieuwen , wanneer dit door de Indische Regering gewenscht
mogt worden, en het is dan ook reeds eenmaal vernieuwd
bij proclamatie van 4 Mei 1880.
Ook de waarnemende gouverneur van Laboean heeft,
ingevolge een verzoek van de Indische R e g e r i n g , bij proclamatie van 29 December 1879 een voor den tijd van
zes maanden geldig verbod uitgevaardigd tegen den uitvoer van oorlogsbehoeften naar Nederlandsch Indie.
Aan laatstgenoemde Britscbe kolonie werd in September

1879 een bezoek gebragt do» r Zr. Ma. schroe&toomschip
4de klasse Maktttttr,
op eene reis om het noordelijk gedeeltc van Borneo, die reeds sedert lang was voorgenomen,
dech telkens was uitgesteld, omdat e r , bij de drukke
diensten welke de marine in de Atjehsche wateren en elders
in Nederlandsen Indie te vervullen h a d , moeijelijk een
oorlogschip kon worden afgezonderd voer een togt buiten

ons gebied. Op de bedoelde reis werden, bebalveXaboean,
ook Serawak , Broenai, Solok en Mindunao Lezccht.

De

') Koninklijk besluit van 10 April 1880 n». 15.
2) In Februarij jl. was de heer B n n a n VAN ETK met die
ontwerpen zoo ver gevorderd, dat lu t bedoelde personeel ter beschikking van den directeur van financiën kon worden gesteld.
*) Die uitvoer was sedirt liet laatst van 1870 niet meer vcrboden, want liet in de noot op blz. 1 van het verslag van 187G bcdoelde verbod, door het bcsiuur der Straits Settlements by proclamatie van 11 November 1S75 uitgevaardigd, was sreclits voor één
jaar geldig geweest.
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Mahassrr werd er voor aangewezen, omdat er geen oorlogsebip van groot er charter beschikbaar was, en bothoven*
dien wenschelijk voorkwam de weinig bevaren wateren

van Noord—Borneo eerst door een weinig diepgaand stoom*
schip te doen verkennen, vdór dat er een grooter oorlogschip heen ging. Het plan was echter om dezelfde stre*
ken nog eens te doen bezoeken door Zr. Ms. schroefstoom*
schip 1ste klasse Atjch,
zoodra die bodem uit Nederland
in Indie zou zijn aangekomen. In Mei jl. is aan dit plan
gevolg gegeven, en de Makatsir heeft ook deze reis mede
gemaakt.
Nadere bijzonderheden vindt men in hoofdstuk E § 6.
Ook Siam, waar bet laatst in 1875 door een Nederlandsch oorlogschip de vlag vertoond was, is onlangs —
in Februarij j l . — door de Makasscr bezocht, in liet belang
van de verlevendiging der handelsbetrekkingen tusschen
dat rijk en Nederlandsch Indie. Dezelfde reis is dienstbaar
gemaakt aan een bezoek van Saigon, de hoofdplaats van
de Fransehe bezittingen in Oochin-Cliina, met wier bestuur
tot dusver van den kant der Indische Regering nog nimmer
op deze wijze betrekkingen waren aangeknoopt. Zoowel
te Rangkok als te Saigon werden de kommanilant van de
Makasser en zijn état-major op uitstekende wijze door de
autoriteiten ontvangen.
Nog is hier te vermelden dat bij het vertrek — in
Mei jl. — van het nieuwe schroefstoomschip 4de klasse
Benhoelca naar Indie is bepaald dat deze bodem, op zijne
reis door de Roode Z e e , Djeddah aandoen en er eeuigen
tijd vertoeven zou als dit voor de belangen der aldaar
gevestigde Nederlandsche onderdanen n u t t i g kon zijn, —
en dat het reeds genoemde schroefstoomschip Jste klasse
Atjch omstreeks den tijd der opening van de in dit jaar
te houden internationale tentoonstelling te Molbourne
derwaarts gedirigeerd zal worden , opdat onze ving daar
vertegenwoordigd zij, te gelijk met die van andere mogendbeden welke haar voornemen te kennen hebben gegeven
om door bet senden van oorlogschepen te doen blijken
van hare belangstelling in hetgeen in de Australische
koloniën wordt ondernomen.
Omtrent de consulaire vertegenwoordiging in Nederlandsch Indie valt niets anders mede te deelen dan dat
in het afgeloopen jaar een consulair agent van Frankrijk
te Tjilatjap (Banjoemas) werd aangesteld.
§ 2.

Java en

Madura.

Gebeurtenissen van bijzonder politiek belang deden zich
in het afgeloopen jaar onder de inlandsche bevolking van
Java en Madura niet voor.
In de afdeeliug Soekaboemi (Preanger regentschappen)
w e r d , naar aanleiding van de maatregelen welke van
bestuurswege ter beteugeling van de aldaar uitgebroken
veepest getroffen waren, eene poging tot rustverstoring
gedaan, welke echter geen gevolgen h a d , daar de aanleg*
ger spoedig gevi.t werd.
Evenzoo werd (in Oetober) door het arresteeren van de
hoofdschuldigen speedig een einde gemaakt aan eenigo
ongeregeldheden in dezelfde afdeeling op de thee-onderneming Tjisalak gepleegd, waarlij de Buropesche opziener
dier onderneming, op aanstooking van een der mandoors,
die wegens het strenge toezigt dat hij uitoefende een wrok
tegen hem had, door het werkvolk zoodanig mishandeld
was dat hij er te naauwernood het leven afuragt.
In Djokjokorta openbaarde zich in de maand September
eenige ontevredenheid onder de opgezeteuen der Sewoega*
loer-landen, de eenige in het Pakoe Alanische gebied die
sedert kort aan Europeanen zijn verhuurd. lioewel aan
hunne ter hoofdplaats voorgedragen k l a g t , dat te zware
diensten van hen gevergd werden, reeds ingevolge 'sresidents persoonlijke tussebenkomst in billijkheid was te
gemoet gekomen, bleven zij zich aan hun werk onttrekken ,
en begaven zich ten getale van omstreeks 300 man voer
de tweede maal naar den zetel van deu resident om hunne
grieven kenbaar te maken. Toen de inlandsche politie
zich van een der belhamels trachtte te verzekeren, werd
haar dit door zijne makkers belet, en eerst bij bet a a n rukken eener sterke militaire wacht gfcg de menigte
uiteen. Door den chef van het Pakoe Alamsclie huis, die
zich met een detachement zijner troepen tot verder onderzoek der zaak naar Sewoegaloer begaf, werden 29 der
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hoofdschuldigen in hechtenis gesteld. Sedert hielden de
opgezetonen zich rustig en kwamen zij hunne verpligtingen
behoorlijk na. Daar"in werkelijkheid hun toestand door
den overgang van de genoemde landen in handen van
Europeanen in menig opzigt gunstiger was geworden dan
hij vroeger w a s , valt liet naauwelijks te betwijfelen of de
beweging i3 aangestookt door sommige der inlandsche
demnngs die vroeger het regt van beschikking over de
gronden hadden en door den veranderden staat van zaken
veel van hun aanzien hadden verloren.
In de afdeeling Ngawi (Madioen) legde het bcsiuur de
hand op een inlander die zich voor een bovennatuurlijk
wezen uitgaf en reeds eenige zijner hmdgenooten had overgehaald have en goed te verknopen en hem te volgen naar
eene afgelegen boselistreek , waar een nieuw rijk door hem
zou worden gesticht. De man was blind en zonder middelen van bestaan , en zijn eenig oogmerk was blijkbaar
om zich geld te verschaffen , maar wegens het voor de
Openbare rust zoo gevaarlijk middel waarvan hij zich b e diend h a d , kon hij niet ongestraft blijven; bij een besluit
der Indische Regering van 3 Maart jl. werd hem het
verder verblijf op Java en Madura ontzegd en de hoofdplaats Amboina als verblijfplaats aangewezen.
Met de inlandsche vorsten op Java stond het bestuur
steeds op een goeden voet. Bij den Soesoehoenan vond de
Regering de gewenschte medewerking, toen zij het g e raden oordeelde maatregelen te nemen in het belang eener
b e t e n handhaviug van orde en veiligheid in het binnen
de residentie Bamarang geënclaveerJo docli tot Soerakarta
behooreude landschap Selo (verg. hoofdstuk F ) .
Een zoon en een kleinzoon van prins MAXGKOE NEGOKO

bragten in het afgeloopen jaar een bezoek aan Nederland
en genoten de eer eener ontvangst bij den Koning.
De bejaarde rijksbestierder van Djokjokarta, sedert 1847
in functie, legde den lsten December 187'J, na bekomen
eervol ontslag, uit eigen beweging dat gewigtig ambt neder.
Daar de Indische Regering zich geheel kon aansluiten bij
de meening van den S u l t a n , dat het voor de rijksbelangen geen aanbeveling kon verdienen om in de plaats van
den aftredoüden rijksbestierder een van diens zonen te benoemen , droeg zij de opengevallen waardigheid cp aan
een zwager des Sultans, tot dusver majoor-konimaiidant
van idens troepen. Deze persoonsverwisseling wordt voor
den goeden g a n g van zaken in Djokjokarta volstrekt geen
nadeel geacht.
Onder een deel der Pakoe Alamsche prinsenfamilie openbaarde zich zekere ingenomenheid tegen liet hoofd van dat
huis (in 1878 opg-etreden). Verschillende beschuldigingen
werden hem ten laste g e l e g d , waaromtrent de Indische
Regering het onlangs heeft noodig geacht een onderzoek
te doen instellen.
Als hoofd van een der drie takken van de gemediatiseerdo Cheribonsche sultansfaniilie — welke waardigheid
sedert 1872, na bet overlijden van Sultan ANOM , aaneen
tijdeüjken titularis was opgedragen — is t h a n s , ingevolge
eene regeringsbeschikking van 1 Mei 1879, de meerderj a r i g gewerden oudste wettige zoon van genoemden Sultan
opgetreden, evenwel nog slechts voorloopig, daar de ln(iisehe Regering het wenscbeujk achtte de toekenning van
den aan de waardigheid verbonden naam en titel afhankelijk te laten van do wijze waarop bedoelde prins (pan*
geran radja DOELKAÜNAIN) haar vervult en het beheer voert
over de daaraan verbonden inkomsten.
Van de twee inlandsche vorsten op Madura is den 2Gsten
Mei 1870 de in 183. opgetreden paneinbahan van Sunianap overleden. Daar het in het belang van land en volk
wenseiiclijk moest worden geacht 's Gouverneuients politieke verhouding tot dit landschap te wijzigen , werd het
inlandsch bestuur er voorloopig door den resident in handen genomen. Toen weinige maanden later kwade praktijken van den rijksbestierder aan bet licht k w a m e n , die
zijne strafregteUjke vervolging noodig m a a k t e n , het ft de
Regering al dadelijk een eersten stap gedaan om tot de
beoogde bestuurshervorming te geraken , door namelijk het
ambt van rijksbestierder in Sumanap op te hellen en er
een patin in dienst te stellen {Indisch Staatsblad 1871»
n°. 258). ')
i)

Aau den pancmbahan v:in Madura (of Bangkallan) werd reeds

Omtrent het gehalte der inlandsche hoofden en ambtetenaren in de gouvernernentsresilentien bevatten de gewestelijke rapporten geen andere opmerkingen dan in
vorige jaren.
In Pamalang (Tagnl) en Patjitan (Madioen) g i n g het
ambt van regent in enden handen over, doordien de titularissen (die in Patjitan op verzoek) wegens ver gevorderden leeftijd ontslag en pensioen kregen. De regent van
Patjitan werd opgevolgd door zijneenigen wettigen zoon,
tot dusver adsistent-wedono. Ju de plaats van den regent
van P a m a l a n g , die geen familieleden had welke geschikt
geacht werden om voor het ambt in aanmerking te
komen , werd de patih van het regentschap benoemd. ! )
Weder moesten vele mindere hoofden en ambtenaren
wegens knevelarij of andere laakbare handelingen ontslagen worden. Tegen sommigen hunner ronder anderen
tegen twee districtshoofden) werd regtsingang verleend.
Aan verscheidene hoogere of lagere hoofden vielen daarentegen belooningen ten deel wege;is bijzondere of langdurige
diensten. De regenten van Oheribon en Patti werden met
de ridderorde van den Nederlaudschen Leeuw begiftigd. 3)
Aan de opleiding vau hunne zonen en mannelijke aanverwanten wordt door sommige regenten en ook door
eenige hoofden van minderen rang veel ten koste gelegd. 4)
Vooral vau het onderwijs aau de landbouwschool te B u i tenzorg en aan de pas geopende scholen voor zonen van
inlandsche hoofden wordt door velen ten behoeve vau
hunne kinderen een gretig gebruik gemaakt.
Neiging om buiten 's Gouveruements dienst zich een
bekoorlijk bestaan te verzekeren , blijft bij de zonen der
inlandsche hoofden nog steeds ontbreken, liet verkrijgen
vau een r a n g waaraan het regt verbonden is tot het voeren
van een pajong, is over het algemeen h u n grootste streven, waarvoor zij zich getroosten jaren lang voor niet of
tegen eene karige beloouing als m a g a n g (leerling of hulpschrijver) bij de verschillende ambtenaren of op de gewestelijke en plaatselijke bureaux te dienen.
Omtrent de veiligheid luiden de gewestelijke verslagen
over het algemeen gunstiger dan in de laatste jaren het
geval was. Ten gevolge van doeltreffende maatregelen
door eenüre hoofden vau gewestelijk bestuur genomen , —
zooals de verheffing van een aantal ver van de moederdessa's verwijderd liggende gehuchten tot zelfstandige
dessa's, de opüragt van het toezigt over de nachtelijke
rondes op sommige plaatsen aan de daar gevestigde Europesche ambtenaren van hetbinnenlandsch bestuur, enz.—
nam da veiligheid in menige streek zelfs belangrijk toe.
Algemeen wordt echter n o g steeds geklaagd over de
weinige hulp die bij het opsporen van misdrijven van de
dessahoofden ondervonden wordt. Het aantal ketjoepartijen
in Djokjokarta en in de aan d a t gewest grenzende g e deelfen van Kadoe en Bagelenwas aanzienlijk minder dan
in 1878. in Soerakarta bleef het getal bijna even gering
als in het vorige jaar. In al de genoemde gewesten hadden deze rooverijen over het algemeen op kleinere schaal
plaats dan vroeger, en werden geen aanvaller: meer g e daan op de établissementen der Europeanen. Ook gelukte
liet der politic zeer dikwijls de daders in handen te

in 18C4 (Indisch .Staatsblad n". 171) in de plaats van een r[jks!)ebestierder een paiih toegevoegd.
;
) In I e ten vorigen jare vernielde vacature in Probolinggo werd
voorzien door de benoeming van den patili van 1'asoeroean; do
familieleden van den overleden regent werden wegens ongcschiktheid voorbijgegaan.

') Aan drie van de thans op Java en Madura in dienst zijnde
regenten viel die onderscheiding reeds vroeger ten deel, namelijk
aau de regenten van (jaloeh, Pasoeroean en Malang, terwijl één (de
regent van Pamakassan) zich indertijd de Militaire Willemsorde
4de klasse verworven heelt.
4
) Do regent van Panaroekan heeft zijn zoon ter voltooijing zijner
opvoeding naar Nederland gezonden. Twee regenten (die van Koedoes
en Modjokerto) laten hunne zonen de lcs.-eii volgen aan eene iurigting van middelbaar onderwijs in I n d e , terwijl een derde (die van
Krawang) z[jn zoon doet opleiden b|j een particulier instituut te
Batavia. Verder hebben drie regenten (die van Cheribon, J!adjalcngka en Joana) Europcsche huisondenvijzers in dienst, wier lessen
ook door verscheidene zonen van lagere inlandsche hoofden worden
bjgewoond.
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de hoofden die in h u n verzet wilden blijven volharden
eene geschikte gelegenheid om zich weder te verzamelen,
strooptogten in de door ons bezette landstreek teonderneIn itraat Madam kwamen weder eenige gevallen van
kustroof voor, maar evenmin als in 1878 .slaagde men er inen, en te beletten dat de bevolking terugkeerde n a a r d e
kampongs welke zij in de hitte van den strijd ijlings had
in de d a d e n te achterhalen.
Verlaten* Maar zij zouden ook daar niet niet rust gelaten
Veediefstallen waren hier en daar n o g al talrijk, vooral
worden. Den 2östen Julij zond de gouverneur, en militaire
in Probolinggo. Volgens den resident wordt aldaar d i k bevelhebber eene troepeninagt over ze<3 naar Lainpanas
wijls verzuimd van veediefstallen aangifte te doen, omdat
(oostelijk van de Koerong Kijah-baai), met opdragt om van
de bestolenen, liever dan als getuigen op de hoofdplaats
daar door het gebergte op te rukken naar de vallei van
te moeten verschijnen , met de dieven in schikking trachLamtoba, die gezegd werd het vereenigingspunt der vijanten te komen om het gestolene terug te krijgen. In
delijke hoofden te zijn. De troepen werden dtiar echter
Bantam, Batavia en K r a w a n g werd daarentegen minder
goed ontvangen en merkten er weinig meer van vijandevee gestolen dan vroeger, 't geen echter grootendeels wordt
lijke strijdkrachten; de voornaamste drijvers van het verzet
toegeschreven aan het gestrenge toezigt dat op het vervoer
hadden zich verwijderd naar Selimoen, gelegen aan de
van beesten werd gehouden ter bestrijding van de veepest.
Atjeh-rivier boven Gliëng, waar TOEKOE MOEDA DAOED,
Moedwillige brandstichtingen in de tabakschurenofsuitot dusver een onzer hardnekkigste vijanden, het gezag
kerrietaanplantingen van Kuropesche ondernemers kwamen
voerde. Dit hoofd en anderen uit dezelfde streek begonnen
in 1879 veel zeldzamer voor dan in 1878. Waar zij plaats
nu
in te zien dat bun gebied aan de beurt was om de
von len, was als gewoonlijk de oorzaak veelal te wijten
kracht onzer wapenen te ondervinden , tenzij het gevaar
aan grieven der bevolking tegen het ondergeschikt i n door eene tijdige onderwerping werd afgewend, en zij zonlandsch personeel der ondernemingen.
den
een brief aan den gouverneur en militairen bevelDe voorbereiding van de regeling der belasting, uit
hebber om onderhandelingen aan te knoopen. Hun werd
welker opbrengst de Soesoehoenan van Soeraknrta de
politie in zijn rijk wenseht te verbeteren (vorig verslag ' te kennen gegeven dat zij bij eene opregte onderwerping
niets te vreezen hadden voor zich of hun land, welks inblz. 3 ) , is nog niet ten einde gebragt kunnen worden,
stellir.gen zouden worden geëerbiedigd. En toen daarop
ten gevolge van bezwaren van de zijde der Europesche
TOEKA MOEDA DAOED verklaarde dat hij wel in onderlandhuurders.
werping wilde komen, maar door zijne omgeving werd
teruggehouden, liet de gouverneur hem weten dat troepen
Voor den landbouw was hetafgeloopen jaar o v e r ' t algemeen niet ongunstig. Ook de volksgezondheid w a s , be- naar Selimoen zouden gezonden worden, bij welke hij zich
slechts had aan te sluiten als hij van zijne goede gezindhoudens een-ge uitzonderingen , bevredigend. De veestapel
heid wilde doen blijken. Den 13den Augustus trokken n u
werd daarentegen in liet westen van Java geweldig gezoowel van Indrapoeri als van Lamtoba troepen naar
teisterd door de veepest, waarvan hierboven reeds een paar
Selimoen op. De kolonne van Indrapoeri marcheerde langs
malen moest worden melding gemaakt. W a t deze verde Atjeh-rivier (over Ciliëng) in twee dagen derwaarts. Zij
schillende onderwerpen betreft, kan hier verwezen worden
werd door eene kleine bende vijanden, onder den u i t het
naar de uitvoerige mededeelingen dienaangaande in de
vorig verslag bekenden aanvoerder TOXGKOE DI TIUOU ,
hoofdstukken O, afdueling I , en K , afdeeling V.
gevolgd en uit bedekte stellingen beschoten, maar onderVan verwoestende natuurtooneelen — eenige bandjirs
vond overigens geen tegenstand, en werd te Selimoen onten aardschuddingen, die niet zeer veel te beduiden hadden,
vaugen door TOEKOE MOEDA D A O E D , die de troepen op de
daargelaten — bleef men op .lava en Madura verschoond.
passar hielp huisvesten. Aldaar meldde zich ook net hoofd
Alleen werd ter hoofdplaats Tjiandjoer (Preanger regentvan Ije Alang (TOEKOE TJOET HADJAT, gewoonlijk g e schappen) op het einde van Maart 1879 n o g a l belangrijke
noemd TOEKOE I J E AI.AXG , een broeder van PAXGLIMA
schade aangerigt door eene aardbeving, waardoor ook
POLIM) met zijn zoon en verder gevolg ter onderwerping
eenige menschen omkwamen.
aan. Den volgenden d a g (15 Augustus) waren de beide
kolonnes te Selimoen vereenigd, want ook de van Lamtoba
§ 3. Atjeh en onderhoorigheden.
gezondene was daar na een vernioeijenclen marsch door
het gebergte behouden aangekomen; zij had meer tegenstand ondervonden dan de kolonne van Indrapoeri, maar
De in het vorig verslag vervatte mededeelingen a a n even als deze slechts enkele gewonden bekomen.
gaande de gebeurtenissen iu Groot-Atjeh betroffen het
tijdvak waarin de krijgsverrigtingen tegen de XXII MoeDen 17den en 18den Augustus keerden de troepen naar
kim plaats vonden, die in het begin vau Junij 1879 b e sloten werden met den togt naar Gliëng, bekend als de hunne standplaatsen terug. De kolonne van Lamtoba werd
ook n u weder, evenwel zonder eenignadeeliggevolg,hier
woonplaats van PANUI.IMA POI.IM. (Van dezen werd veren daar uit het gebergte beschoten. Maar de marsch naar
leden jaar te voorbarig gezegd dat hij gestorven was; het
Indrapoeri geleek een zegetogt; de troepen werden door
omtrent zijn dood verspreide berigt is nader gebleken onjuist t e zijn geweest.) Gelijk iu genoemd verslag (blz. 9) de in onderwerping gekomen hoofden vergezeld en in alle
kampongs door de bevolking opgewacht en van ververreeds werd aangeteekend, moesten na de tuchtiging der
schingen voorzien. Den 29steu Augustus vond te Kotta
genoemde sagi onze wapenen n o g gekeerd worden tegen
Radja do plegtige beëediging van TOEKOE MOEDA DAOED
de aangrenzende XXVI Moekim , omdat ook daar de hoofen TOEKOE I J E ALANG plaats, die gevolgd werd door de
den en bevolking steeds in hunne vijandige houding waren
uitreiking van akten, waarbij zij werden erkend en bevestigd
blijven volharden.
als hoeloebalangs van Selimoen (of Kcnaloi) en Ije Alang.
Van drie kanten te gelijk — zuidwaarts van Montassik ,
Van toen af bestond er geen reden meer voor het bijeenwestwaarts van Lamharoe, noordwestwaarta van L a m houden der expeditionaire kolonnes. De uitgeweken bevolj o n g — werden de XXVI Moekim oen laten Julij aanking keerde van lieverlede naar hare kampongs terug om
g e t a s t , en na een strijd van zes dagen (in hoofdstuk D
de werken des vredes weder op te vatteu, en dagelijks
§ 4 hierachter uitvoerig beschreven) was het pleit te onzen
meldden zich hoofden van meer of minder aanzien ter onvoordeele beslist. De vijand bood een feilen tegenstand,
derwerping aan. W e l waren de voornaamsten onder de
maar moest al zijne versterkingen prijs geven en verstrooide
vijandige hoofden — TOEANKOK HAPCIIIM (die steeds de
zich naar alle rigtingen, groote voorraden levensmiddelen
wacht hield over den in 1874 voor den sultansrang b e en oorlogsbehoeften in den steek latende, die het bewijs
stemden vorstentelg TOEANKOE D A O E D ) , IMAM LOXGBATTAH,
leverden d a t hij door de voorspoedige operatien onzer krijgsPAXGLIMA POI.IM, diens zoon RADJA KOEALA en anderen —
magt uitermate was verrast geworden.
bij voortduring in hunne onverzoenlijke stemming blijven
Het gebergte beoosten de XXVI Moekim gaf echter aan
volharden, maar hunne strijdmiddelen waren verstrooid en
zij hadden zich ver buiten het bereik onzer troepen gesteld; men vernam namelijk d a t zij de wijk hadden geno') In Soerakarta hadden volgens den resident 8 ketjoepartjjen
men naar Kemala in het binnenland achter Pedir. D e r plaats (tegen 6 in 1878), terwijl voor Djokjokarta door den resident
slechts 11 ketjoepartjjen (tegen 67 in 1878) worden opgegeven.
halve werden , nadat de troepen vau Lamtoba waren teruggeBovendien wordt voor beide gewesten nog melding gemaakt van
keerd, denöden September de ageerende kolonnes ontbonden.
kleinere roofpartijen (zoogenaamde kajokpartjjen), waarvan er in Toengkoep, Lambaroe, AnagaloeDg en Indrapoeri, zooSoerakarta 10 en in Djokjokarta 33 voorvielen.
leraren. 'J

In het be^in vnn 1880 haddon ook eenige

ketjoepartljen plaati in Tnngenmg (Butavia).

i
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mede eenige punten in den omtrek der drio laatstgenoemde die in dienst van het Gouvernement waren of (als gidsen)
plaatsen, werden door vier veldbataillons bezet gehouden; geweest waren, wat nu en dan voorkwam, vond het
maar daarentegen werden van de oude posten zoovele op- zoogenaamde solidariteitsstelsel toepassing, op Suinatra
geruimd als in verband met de veranderde omstandigheden van ouds bekend onder de benaming van hadat tanggong
konden worden gemist, en ook de legermagt werd dien- menanggong; de kampong, of wel het district, waar de
overeenkomstig verminderd ').
moord gepleegd was, werd daarvoor verantwoordelijk geTerugziende op de resultaten, door de voorspoedige steld als de schuldige niet werd aangewezen, en had dan
krijgsverrigtingen in de XXII en XXVI Moekim verkre- eene zware boete te betalen.
gen, kon de gouverneur en militaire bevelhebber in de
Overigens werd er bij voortduring naar gestreefd om aan
helft van September aan de Regering berigten, dat hij het de in verzet gebleven hoofden zooveel mogelijk de gelegentijdvak van pacificatie en restauratie gekomen achtte. »Het heid te benemen om zicli op nieuw van strijdmiddelen te
burgerlijk bestuur — schreef hij — zal van nu af meer voorzien. Tijdens de laatste krijgsverrigtingen waren de
handelend kunnen optreden, dat is, liet zal met andere bestaande voorschriften tot wering van den invoer van
middelen dan het zwaard naar volledige onderwerping oorlogsbehoeften en tot beperking van den invoer van opium
moeten streven en trachten te herstellen wat door de reeds door de Indische Regering verscherpt (Indisch Staatsrampen van den oorlog is vernield".
blad 1879 n°. 217 en 216) *), en had de gouverneur en miliWeldra bood zich do gelegenheid aan om het nieuwe taire bevelhebber vooreerst den invoer van levensmiddelen
tijdvak op eene eigenaardige wijze in te wijden. Den 9den in sommige kuststaten, tot grootere hoeveelheden dan
October zou namelijk door den gouverneur in persoon de voor de eigen behoeften dier landschappen benoodigd waren,
eerste steen worden gelegd voor de nieuwe missigit, die, verboden, en voorts het bevel uitgevaardigd dat alle schepen,
ingevolge de toezegging door den Gouverneur-Generaal die naar de kuststaten ten handel wilden varen, eerst
tijdens zijn verblijf in Atjeh aan de hoofden aldaar ge- Olehleh moesten aandoen, om hunne lading te lossen en
geven (Koloniaal Verslag van 1877, blz. 9), ter vervanging aan eene visitatie te onderwerpen. Deze maatregelen bleven
van den in 1874 gesloopten hoofdtempel der Atjehers zou ook na afloop der krijgsverrigtingen bestendigd; alleen
worden gebouwd en waarvan de fundamenten gereed geko- werd behalve Olehleh ook Edi als eerste los- en visitatiemen waren. Van heinde en ver werden de Atjehsche hoofden plaats voor de schepen aangewezen, ten gerieve van den
handel uit Pinang op de oostkust van
genoodigd om deze plegtigheid en de daaraan te verbinden regtstreekscheu
s
feesten bij te wonen, en zij kwamen in groote menigte, Atjeh j .
zoowel uit de vasalstaten als uit Groot-Atjeh zelf, terwijl
Door de visitatien na lossing te Olehleh en te Edi werd
ook uit het mindere volk duizenden te zamen stroomden. een waarborg te meer verkregen tegen sluikhandel in
In eene toespraak tot de verzamelde hoofden, die door oorlogsbehoeften en verdere verboden artikelen, maar zij
TOEKOE KADLI in het Atjehsch werd vertolkt, kon nu de
maakten uit den aard der zaak het toezigt der marine niet
gouverneur de bedoelingen van het Gouvernement duidelijk overbodig, en de langs de kusten kruisende ocrlogscliepen
openbaren, terwijl overigens het geheele karakter der hadden dan ook bij voortduring eene inspannende taak te
feestelijkheid er toe moest bijdragen om aau allen den vervullen. Deze bepaalde zich echter niet tot het toezigt
indruk te geven dat de Regering de inheemsche instel- op den handel, want enkele malen moest nog het geschut
lingen en godsdienstige begrippen weuschte te eerbiedigen, der oorlogschepen dienst doen ter bestraffing van gepleegde
en dat het Atjehsche volk op een dwaalspoor werd geleid vijandelijkheden. In Mei 1879 werden ter noordkust de
door degenen die haar andere oogmerken toeschreven.
onder Gighen ressorteerende kampongs Pekan Baroe en
In de sedert verloopen maanden heeft zich de gunstige Pekau Sot, die met TONGKOE DI Tmou zamenspanden en
toestand , waarop in September kon gewezen worden, over zoowel onze vestiging te Segli als onze voorbijvarende
het algemeen bevestigd, in zoover namelijk dat de terug- oorlogschepen bestookten , een paar malen door de Waterkeer van uitgewekenen is blijven aanhouden, en dat, al l/eus en de Palembamj gebombardeerd. Op den loden van
bleven de voornaamste leiders der oorlogspartij, hierboven diezelfde maand schoten de beide genoemde oorlogschepen
nader aangeduid, steeds vijandig, toch gestadig meer van
de andere hoofden zich onder ons gezag hebben geschaard ! ).
•<) Dat er echter nog steeds voor de oorlogsparty gelegenheid beEvenwel lieten de vijandig geblevenen zich niet geheel stond
om zich oorlogsbehoeften te verschaffen uit de in vroegere
onbetuigd. Herhaaldelijk werden nog uit het gebergte jaren verzamelde voorraden, merkte men in het laatst van 1S79,
nachtelijke strooptogten in de vlakte der XXVI Moekim toen op een ontvangen bcrigt, dat de te Kemala vertoevende hoofondernomen, vooral onder de leiding van zekeren PANG den ammunitie van Telok Kroet op de westkust wilden laten halen,
aldaar een onderzoek werd ingesteld door eene van Kotta Kadja
SAMAN , en de roovers wisten zich telkens zoo snel uit de
derwaarts overgebragte kompagnie infanterie. E r werden 74 vaatjes
voeten te maken dat liet aan onze patrouilles nimmer ge
en eene groote hoeveelheid kogels, vuursteencn, slaglukte ze te achterhalen. Repressief hadden dus die pa- buskruit
hoedjes en losse patronen gevonden, doch het bleek duidelijk dat
trouilleeringen weinig n u t , en daarom werden ze op groote deze voorraad van vroegere jaren dagteekende, en er werden dan
schaal praeventief aangewend. Ook werd — evenwel zonder ook geen termen gevonden om den radja voor de aanwezigheid
veel vrucht — getraent de kampongbewoners er toe te dezer oorlogsbehoeften (die hem natuurlijk ontnomen werden) een
brengen zich zelf tegen de rooverijen te beschermen door verwijt te maken.
het organiseeren van bevolkings-patrouilles, op het voor>) Deze gunstige bepaling heeft niet. belet dat Pinangsche koopbeeld van de IV Moekim, waar de bevolking zich met het lieden zich in openbare vergaderingen hevig beklaagd hebben over
beste gevolg te weer stelde tegen vijandelijke rooversben- de voor den handel in meerdere of mindere mate belemmerende
maatregelen, welke in het belang der beëindiging van den oorlogsden 3). Ingeval een moord gepleegd werd op personen
') Behalve de vier veldbataillons, die de hooger genoemde vier
centrale punten en hunne omgeving bezet houden, zyn er thans
nog twee veldbataillons in Atjeh (te Kotta Radja gelegerd). Voorts
houdt een garnizoensbataillon Kotta Kadja en 21 versterkingen of
wachtposten in Groot-Atjeh en de onderhoorigheden bezet. De geheele legermagt in Atjeh en onderhoorigheden bestaat thans uit 253
officieren en G372 minderen. Zie daarover meer in hoofdstuk D.
J
) Onder dezen ook de panglima sagi der XXV Moekim, TOEKOE
N J A AUBAS S Ï T I A

OELAMA , die den 24sten Januarij jl te Kotta

Kadja beëedigd werd. Daar dit bejaarde hoofd weinig invloed meer
kon doen gelden en zijne geheele sagi sinds lang ons gezag erkende, was zijne onderwerping op zich zelf van geen bijzonder belang, maar zjj wordt hier speciaal vermeld omdat tot dusver nog
geen sagihoold zich onderworpen had.
3
) Daar en in de VI Moekim en Marassa werkte overigens een
korps gewapende politiedienaren mede om do veiligheid te verzekeren. In Junjj 1879 werd namelijk door de Indische Regering mogtiging verleend om zulk een korps in dienst te stellen, bestaande
uit 2 sergeanten, 2 korporaals en 40 man (waarvan 4 bereden),
gedeeltelijk te trekken uit Palembang en Benkoelen.
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toestand waren bevolen. Zij deden liet daarby voorkomen alsof door
die maatregelen alleen de Hritsche en niet de Nederlandsclie handel
getroffen en dus aan de bij traktaat verzekerde gelijkstelling te kort
gedaan werd. Hun voornemen was om zich met hunne klagten tot
de Hritsche Regering te wenden. Of zy dit reeds gedaan hebben, is
tot dusver niet gebleken. Bij de Nederlandsche Regering is alleen
aanhangig gemaakt eene petitie uit Pinang aan het Britselie Gouvernement betreffende een speciaal punt, nameiyk: de schade welke
eenige ter genoemde plaats gevestigde Chinesche en Klingalcsche
kooplieden beweerden geleden te hebben doordien eene plaats op
Atjeh's noordkust (zie hieronder) na hare openstelling voor den
handel nog gebombardeerd was geworden. Waren de te dezen aanzien geopperde klagten gcmakkeiyk te wederleggen, ook de hooger
bedoelde grieven van den Pinangsehen handel in het algemeen, voor
zoover ze door de dagbladen bekend zyn geworden, kunnen in geenerlei opzigt gegrond worden geacht, want op de gelijkstelling van
den Britschen en den Nederlandschen handel is door geen der getroffen maatregelen inbreuk gemaakt, en deze werden gewettigd door
den politieken toestand. Het is intussehen de ernstige wensch der
Indische Regering dat de voor den handel belemmerende bepalingen
worden opgeheven zoodra de omstandigheden het zullen vcroorloven, en zy heeft dit bjj herhaling en met nadruk aan den gouverneur van Atjeh te kennen gegeven.
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de gedei te Djanka (Pasangan) In brand, on den afgezetten radja van Paaangan te verjagen, die ach weder van
liet beatUUT wilde meester maken '). Ter westkust werd
den 14den Julij 1*79 Kwalla Batoe door de Saiitbas ge>
tuchtigd , omdat RADJA BOLEIIUM (verg. vorig verslag
blz. 11), wel verre van aan dfl hem Beitelde eisehen te
voldoen, op nieuw eene vijandige houding aannam.
Andere bestraffingen van de/en aard rijn, in den jaar-

kring waarover dit verslag loopt, niet noodig geweest.
Bn al bieren, soo als hieronder nader blijken tal, eommige Icuststatên aan ons bestuur veel reden tot klagen
geven , zoo was toch over het algemeen de staat van za-

ken in de Atjehsohe onderboorigbeden niet onbevredigend.
Dat de radja's zich aan hunne verpligtingen jegens het
Gouvernement begonnen te gewennen . kan hieruit blijken

dat de betaling van bet verschuldigde aan leel in de door hen
geheven uitvoerregten ree.is vrij geregeld plaats vond. Terwijl in 1878 nog slechts in vjjf landschappen een bedrag
van
2

f 10 778,23 aan bassil door de radja's was gestort ), werd
in 1870 in 28 landschappen een bedrag van f 48 310,28
afgedragen, namelijk ter westkust, met inbegrip van het
gedeelte dat tot Groot-Atjeh gerekend wordt, f 19566,48,
ter noordkust f 1220,80, ter oostkust f 27 520 *).
Met de inning der bassil ter laatstgenoemde kust werd

in October 1870 de mabaradja van Telok Bemawe heiast,

tegen genot van 10 pet. der opbrengst, en wel opgrond
dat dit ook onder de twee laatste sultans gebruikelijk was
geweest. Of deze regelin
die door den gouverneur
gemaakt werd hij gelegenheid dat de mabara ija (voor
het missfcritfee„„; naar Kotta-Radja opgekomen) ook voor
zich zelveii de verpligting tot het betalen van bassil aanvaard had — reeds in bet afgeloopen jaar heeft g e w e r k t ,
is bier te lande niet gebleken.
Omtrent den politieken toestand in de landschappen van
de oostkust is in dit \erslag weinig bijzonders te herigten.
De stemming jegens ons bestuur was over het algemeen
goed, maar geschillen tusschen de hoofden onderling
kwamen als van ouds veelvuldig voor, en in Junij 1870
zag zich de gouverneur verpligt om bij eene proclamatie
de radja's te waarschuwen te,i.-en de bedenkelijke gevolgen
waaraan zij zich zouden blootstellen wanneer zij elkander
gingen beoorlogen gelijk in vroegere jaren. Aan deze
waarschuwing, welke in het bijzonder het landschap Gedoeng gold , dat ter zake van de regtenhelïïiig op de Paseirivier voortdurend overhoop lag met Blangineh en dit
landschap gestadig met vijandelijkheden bedreigde , werd
in October meer klein bijgezet door het stationeeren van
een oorlogschip bij de monding der genoemde rivier. De
verhouding tusschen de beide staatjes is echter zeer gespannen gebleven, en onder hunne tegenwoordige bestuur-

') liet was dit bombardement 't welk aan eenige G'hinesehe en
ïïllngalnsrinn kooplieden uit Pinang, die juist te 1'asangan handel
dreven, aanleiding gaf om de ia noot 5 op de vorige bladzijde bedoelde petitie tot bet IMtacha Gouvernement te rieten.
=) Namelijk door Loöng t'1182,')0, Rigas rS76,t6, Malaboe f 3158,03,
Djangka lioeija 1' 1932,85, Simpang Olim f 4128.
3) Wat elk landschap op zich
uit de volgende opgaaf:
Westkust.
1
IV Moekim. . .
215,00
537,50
Lepong
. . . .
1G1,25
Farofl
1 085,75
Loöng
1 505.00
Kloeang . . . .
1 150,00
Kwal la Lambesi .
Kwalla Oengga .
800,25
Xamprong . . .
107,50
Kaba aweh en Noh
53,75
Telok Kroct . .
860,00
Kroeng Sabil . .
215,00
Patty
1 720,00
Tenom
. . . .
258,00
Malaboe . . . .
9 891,48

fl 9 566,48

zelf in 187'J opbragt, kan blijken
Noordkust.
Samalangan. . . .
üjainpah (Pasangan)
Kloempang Doea.

f

154,80
645,00
430,00

f 1 229,80
Oostkust.
Kerti
Simpang Olim. .
Djoloh-besar . .
Hoeging en liaijan.
Djoloh ketjil . .
Tandjong Scmantoh

.
.
.
.
.

Edi-tjiii-c

Edi-besar
Pedawa-besar . . .
Perlak
Langsar en Modjopahit

f 1 075,00
4 031,-5
1 075,00
3 225,00
161,25
645,00
1 075,00
6 450.00
3 762,50
2 150,00
3 870,00
f27 520,00
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ders schijnt niet veel verbetering te verwachten, want de
in 1878 opgetreden radja van (Jedoeng, TOBXOB BINTARA
PAKAX, staat gehad onder den invloed van zijn woelzieken

en aanmatigende^ voorganger, die door onze troepen geDoodzaakt werd om bet gezag neder te leggen, en het
fungeerende hoofd van Blangmeh (voogd van den minderjarigen radja; verg. het verslat," van 1877 blz. 8,) behoort
tot de Inlandsche bestuurders van de slechtste soort.
In het naburige landschap Kerti is de invloed van ons
bestuur toegenomen sinds de vroeger vijandig gezinde
broeder van tk:n bejaarden eu aan opium verslaafden radja,
TOBKOB MOEDA Ai.i, die in de laatste jaren feitelijk bet
gezag in banden had, zich aan onze zijde geschaard heeft.
Na in October 1870 te Kotta Badja den eed van ondorwerping te hebben afgelegd, is hij dcor den gouverneur
als regent van Kerti erkend.
Simpang Ulim heeft onder het bestuur van den In 187G
aangestelden radja nimmer eenige reden tot klagen ge-

geven. In den laataten tijd vreesde men in dit landschap

overlast te zullen krijgen van den zoon van den vorigen
radja TomcOl MOSDA NJA. M.U.IM, die den 23sten Augustus
1870 in het binnenland van 1'edir overleed, zonder ooit
eenig blijk te hebben gegeven dat hij werkelijk overeen*
komatig zijne belofte getracht had de vijandige hoofden In
Groot-Atjeh tot onderwerping aan ons gezag te stemmen.
In Edi en de overige oostkust-staten deden zich in het verloopen jaar geen gebeurtenissen van bijzonder belang voor.
Ter noordkust wisselden de (waarnemende) adsistentresident en de controleur in Julij i870 van standplaats,
omdat Samalangan door zijne ligging beter dan Segli geschikt was om den zetel van het bestuur der afdeeling te
vormen. W a t de veiligheid betreft, verkeerde onze vestig i n g ter eerstgenoemde plaats destijds in geen gunstiger
toestand dan die te Segli. Immers ook te Samalangan werd
het civiel établissement in Mei 1870 herhaaldelijk verontr u s t , waarschijnlijk door kwaadgezir.den uit de binnenlanden, die door sterke patrouilles moesten worden verjaagd
en ons eenmaal bij een nachtelijk gevecht één doode berokkenden. De radja vermeed langen tijd alle aanrakingen
met onze autoriteiten, maar tegen het eind van 1870 veranderde hij van houding; hij verontschuldigde zooveel mogelijk zijn vorig gedrag, verklaarde zich bereid om aan
den gouverneur te Kotta Badja zijne opwachting t e m a k e n ,
en liet zich in Januarij jl. ook werkelijk door een gouvernementsstoomschip derwaarts brengen. Kort voor zijn vertrek werd een gouvernementsdienaar — de tolk voor de
Aljebsche taal — te Samalangan vermoord, zonder dat do
schuldigen werden opgespoord. Bij den gouverneur toegelaten, beloofde de radja het mogelijke te zullen doen om
dit misdrijf te vervolgen, en de vastgestelde boete te zullen
betalen wanneer de daders niet gevat mogten worden.
Over 't algemeen wist bij door zijne houding te Kotta
Radja een goeden indruk te maken, en ook na zijn terug*
kt-er toonde hij een goeder, wil. De boete voor den op onzen
tolk gepleegden moord is in Mei jl. door hem voldaan.
In Pasangan i s , sedert de bestraffing van den afgezetten
radja TOKKOE TJIIIIK waarvan hooger sprake was, een
betere toestand ingetreden, doordien dat hoofd in Januarij j l .
bij eene akte formeel afstand heeft gedaan van het bestuur,
en het gezag van zijn broeder heeft erkend, die in zijne
plaats tot radja was aangesteld.
De definitieve installatie van den in April 1879 opgetreden radja van Pedir, waarvoor blijkens het vorig verslag (blz. 10) eene gunstige gelegenheid werd afgewacht,
vond in October plaats, toen hij voor het missigitfeest naar
Kotta Radja was opgekomen. Bij die gelegenheid werd
door hern de onder het sultansbestuur gebruikelijke buldegift — eene som van C00 dollars — afgedragen.
Van de overige radja's ter noordkust was die van Telok
Semawe degene met wien onze autoriteiten de meeste en
vriendschappelijkste aanrakingen hadden. Deze waren het
moeijelijkst te onderhouden met de radja's van Endjoeng
en Ajer Laboe (in de Atjehsche rapporten van den laatsten
tijd meest Ije Laboe genoemd), die zich zoo min mogelijk
lieten zien en lang onder verdenking stonden van te heulen
met de oorlogspartij in Groot-Atjeh. Toen echter in April jl.
de gouverneur met een gouvernementsstoomschip eene reis
langs de noordkust maakte, haastten zij zich hem aan
boord te bezoeken en hunne onderdanigheid en goede gezindheid te betuigen.
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On de westkust kwam te Malaboe weinig verandering
in don staat van zaken, zooals die in het vorig verslag
werd gescliet.it. Kr werd meer hassil opgebragt dan iu
eeni»- ander landschap, en v e l u waren er zeer goed voor
ons gezag gezind ( maar de oudste zoon vau den overleden

(en nog* niet vervangen) radja bleef met zijne party vijandig,

behoorlijk te worden aangewezen. Aan de Indische Regering
ontbraken echter nog de noodige gegevens om dit te doen
zonler eene speciale voorlichting, en zij meende me het
best te kunnen verkrijgen van den gouverneur en militairen
bevelhebber, die beter dan iemand anders met de plaatselijke toestanden vertrouwd w a s , ld UMUMoerkiltg met een

en de veiligheid werd nog telkens bedreigd door de aan*
vallen en rooverijen van deze wederspannigen,
W n t de bezuiden Malaboe gelegen landschappen betreft,
is alleen aan te teekenen dat in Mukki en I.aboean Ha Iji,
de eenige van die landschappen waar tot dusver, niette-

ervaren boofdambtenaor die in verschillende gewesten oj)

gezag iu 1874, eene vijandige itemming was blijven beer*
schen, in den laatsten tijd eene groote verbetenug in de
gezindheid der invloedrijkste hoofden viel waar te nemen,

en de heer PKUIJS

genstaande de formeele erkenning van bet Npderlandsoh

in Maart jl. bezocht de waarnemende admetent-reaident

der westkust die beide staatjes

niet Zr. l i s . stoomschip

Dell, na te Tampat Toean, op aanwijzing der hoofden, een
beruchten zeerover, Si XJAK LAK, te hebben opgevat. Te

Laboean Hadji kwamen de tot n o g toe in verzet gebleven
datoe's aan boord om hunne onderwerping aan te bieden,
en zoowel Lier als te .Mukki werd de verschuldigde hassil
voldaan van de peper die voor den uitvoer gereed lag.
Van de landschappen benoorden Malaboe heeft in den
laatsten tijd Tenom iiet meest de aandacht g e t r o k k e n ,
waar twee Fransche reizigers liet slagtoffer van hun eigen
roekeloosheid geworden zijn. Iu stede vau zich lij den
gouverneur van Atjeh om eene vergunning aan te melden,
alvorens eenig gedeelte van dat gewest te bezoeken, lieten
zich deze reizigers — de heeren VVAIXON en GUILI.AUME —

uit Sumatra's Westkust door een inlandsch vaartuig naar
Malaboe overbrengen. Zij kwamen daar in het laatst van
Februari) j l . aan, toen de waarnemende adsistent-resident
juist voor dienstzaken afwezig w a s , en begaven zich naar
Tenom met het doel om een exploratietogt in het binneuland te maken en meer bepaaldelijk (zooals later gebleken
is) om er goud te zoeken. Üe radja raadde hun een bezoek
van het binnenland 1 jij herhaling ernstig af, maar zij wil*
den hun plan niet prijs geven, en nadat hun op hun aandringen een g i d s , een kok en een paar roeijers waren bezorgd, lieten zij zich den 9den Maart met hun Javar.nseiien
bediende de Tenom-rivier oproeijen. In den namiddag van
den tweeden dag hunner reis werden zij in hunne praauw
overvallen en afgemaakt door twee hoofden van pepertuinen
met hun volk, die zich van hunne goederen meester
maakten. Zoodra het gebeurde den radja was ter oore gekoineu, gaf hij daarvan berigt aan onze autoriteiten, en
deed hij het mogelijke om de moordenaars in handen te
krijgen. Zij ontsnapten hem echter, en hoewel hij hen
met eene aanzienlijke magt vervolgde, gelukte het hem
niet de hand on hen te l e g g e n , zoodat hij zich er toe
moest bepalen hunne bezittingen te verwoesten en de geroofde goederen, die zij hem vóór hunne v l a g t hadden
uitgeleverd, ter beschikking van onze autoriteiten te stellen.
De gouverneur en militaire bevelhebber, die op het eerste
berigt van het voorgevallene tot het inwinnen van nadere
inlichtingen een ambtenaar naar Tenom gezonden ha . en
zich vervolgens, zonder diens terugkomst af t e wachten,
met twee kompagnien infanterie en eene sectie artillerie
naar Tenom had ingescheept om naar omstandigheden te
kunnen handelen, vond , met het oog op hetgeen reeds
door den radja verrigt w a s , geen aanleiding om de troepen
te laten debarkeeren, en keerde alzoo naar Kotta Radja
t e r u g , na zich er van verzekerd te hebben dat de radja
nog zooveel mogelijk zou blijven trachten de moordenaars
in handen te krijgen.
In de voorafgegane aanteekeningen is zoo beknopt mogelijk een overziet gegeven van den loop der gebeurtenissen in de verschillende deelen van het Atjehsch gebied
gedurende de laatste twaalf maanden, en daaruit is gebleken dat door het succes onzer wapenen in de XXII en XXVI
Moeldm de omstandigheden genoegzaam ten goede waren
gekeerd om de verwachting te wettigen dat weldra voor
de vreedzame werking van het burgerlijk bestuur meer
gelegenheid zou gevonden worden dan tot dusver het geval
was geweest. De Regering moest er daarom op bedacht
zijn bij tijds de noodige voorbereidingen te treffen voor
eene regelmatige uitoefening van het burgerlijk gezag De
middelen waarmede , de rigting waarin , en de grenzen binnen welke dat gezag uitgeoefend zou worden, dienden

Sumatra bestuur had gevoerd ten tijde d a t er nieuwe

bestu ursorganisatian in werking moesten worden gebrngt.

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal dd. 30 Januari] jl.
n° 14 werden daarom de luitenant-generaal VAN DBB
HEIJDEN , gouverneur en militair bevelhebber in Atjeh,
VAN DBB HOEVEN,

laatstelijk

resident

van Palembang, benoemd tot gouvernements-commissarissen, met opdragt om in gezamenlijk overleg alles te
beramen en voor te stellen wat noodig zou zijn om te
kunnen komen tot eene afdoende organisatie van hec g e west Atjeh en onderhoorigbeden, die verband hield niet
den politieken toestand en de verhouding der verschillende
onderhoorigheden tot ons bestuur, en om voorts gezamenlijk
te beraden en overeen te komen omtrent al zulke maatregelen als door den g iivernuur konden en mogten genomet
worden zonder regtetreekaohe medewerking of bemoeienis
van de Regering. De te Atjeh bescheiden adsistent-resident
werd hun voor die opdragt als secretaris toegevoegd.
Ingevolge dit besluit heeft zich de heer PBUUS VAN DEH
HOEVEN reeds spoedig naar Atjeh begeven, waar bij den

21sten Februari) •* aangekomen. Gin zich van zijn kant

zooveel mogelijk met de plaatselijke toestanden vertrouwd
te maken, heeft hij, na eenige zamensprekingen met den
gouverneur, het door onze troepen bezette gebied in GrootAtjeh afgereisd en vervolgens ook de onderhoorigheden
bezocht, eerst die tor westkusten daarna ook die ter noorden ter oostkust. Nopens de resultaten van de werkzaamheden der gouvernementa-commissarissen waren hier te
lande bij de afsluiting van dit gedeelte van het verslag
nog geen Lerigten ontvangen.
§ 4.

Muldcii-Sumatra.

Battakschc
te,idscliapprn
gruttende aan de residentie
Tapanoli.
In het vorig verslag (blz. 13) is berigt dat de
Indische Regering zich in het afgeloopen j a a r genoopt zag
om te besluiten tot liet zenden van troepen n;;ar de Bat*
taksche landschappen Xai Pos Pos (achter Baros gelegen)
en Pak Pak (grenzende aan de Siugkelscne bovenlanden),
dewijl de kampong Aik n a Doea in het eerstgenoemde
landschap, en de kampongs Si Rapah en Si Atas in het
laatstgenoemde , doof waren gebleven voor alle minnelijke
aanmaningen om genoegd'lening te geven voor rooverner
welke dooi- hare bewoners op gouvernements-grondgebied
waren gepleegd, en het pres'ige van ons gezag zoowel
als de veiligheid der bevolking op ons gebied er onder
zouden lijden als die euveldaden ongestraft bleven. De
mededeelingen in het tegenwoordig verslag nopens de
aan de residentie Tapanoli grenzende landschappen zullen
gevoegelijk kunnen worden geopend met eenige aantee*
keiiingen betreffende cle uitvoering welke aan de bedoelde
plannen gegeven is.
Voor de expeditie naar Xai Pos Pos werd in i)ctoberl879
een gedeelte van het garnizoen van Biboga afgezonderd ').
De troepen werdei tot. Sorkam over zee vervoerd (in kruis*
booten gesleept door de Poutiauak), en marcheerden van
d a a r , den 25sten üctober, vergezeld door den controleur
en een paar inlandse ie hoofden van Baros, langs den
regteroever der Sorkam-rivier, eerst tot Si B a u , waar zij
nachtverblijf hielden, en des anderen daags 1ot Pangm
Rondian, waar zij de rivier overstaken en aan ÓVn linker
oever eenige dagen verbleven, omdat de Lenoodigde vivres
nog niet waren aangebragr. In den vroegen ochtend van
den 29sten werd het bivouak verlaten, en nog in den
voormiddag Aik na Doea bereikt. Het weerspannige hoofd
Si HOELALANG was g e v l u g t , en zijne kampong, die slechts

') Namelijk 2 officieren (waaronder de 1ste luitenant — kommandant
der expeditie — H. G K. FBACKEBS) en 61 onderofficieren en minderen
der infanterie (26 Europeanen en 3i> inlanders), 4 artilleriaten met
één mortier van 12 c. M., 1 officier van gezondheid met 6 man
hospitaalpersoncel, benevens 50 dwangarbeiders.
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uit een.ge weinige huizen bestond, vond men verlaten, zoodat
er geen ander middel van bestraffing overbleef dan het vernielen der woningen en aanplantingen. Den lsten November
keerde de expeditie langs denzelfden weg t e r u g , en reeds
dadelijk bleek nu dat de tuchtiging in den omtrek indruk
had g e m a a k t , want de kampongs langs de Sorkam-rivier, die
eerst, waarschijnlijk uit vrees voor Nai Pos Pos, eene zeer
gereserveerde houding hadden aangenomen, beijverden zich
u u om de troepen zooveel mogelijk behulpzaam te zijn. Ook
bespeurde men de gunstige uitwerking van de expeditie in
de houding van den radja van het onafnankelijk landschap
Parbotian , POETAR NAGINDJANG geheeten, die zich haastte
eenige naar zijn gebied gedeserteerde inlandsche soldaten
en dwangarbeiders uit te leveren, aan wie hij tot dusver,
niettegenstaande herhaalde vertoogen van onze autoriteit e n , eene veilige schuilplaats had verleend ' ) .
Voor de expeditie tegen Pak Pak werden troepen uit
Atjeh naar Singkel overgebragt '). Van daar werden zij
in twee gedeelten, den 19den en 22sten Januarij j l . , door
twee stoombarkassen eerst de Singkel-rivier en vervolgens
de Simpang Kanan opgesleept naar een tegenover de
k a m p o n g Sareb gelegen p u n t , waar het bivouak werd
opgeslagen. De controleur van Singkel, die met de eerste
troepenafdeeling was medegegaan, was te Sareh in de
gelegenheid om de vooruit gewaarschuwde hoofden van
de Simpangs te ontmoeten, die indertijd allen het gezag
van het Gouvernement erkend hebben , en onder welke
de radja van Tandjong Amas aan de Simpang K a n a n ,
INDEA MOELIA , eene eerste plaats inneemt. Hunne stemming
was vriendschappelijk, maar zij wilden blijkbaar aan Pak
Pak geen reden geven om hun later te verwijten dat zij
de troepen hadden bijgestaan. Naar de schuldige kampongs
in Pak Pak Maren door den controleur terstond zendelingen
afgevaardigd , ten einde de hoofden voor de laatste maal
te sommeeren om aan de hun gestelde eischen te voldoen ,
doch zij keerden onverrigter zake t e r u g , en nu rukte in
den vroegen morgen van 22 Januarij de tegenover Sareh
aangekomen troepenafdeeling naar de kampong Si Rapah op.
De bewoners namen in overhaasting de vlugt, en slechts één
Battak kon worden gevangen genomen ; het bleek later
dat deze behoord had tot de bende die in 1878 de kampong
Si Laboeau (op gouvernementsgebied) had afgeloopen. De
uit slechts enkele huisjes bestaande kampong werd vernield ,
en vervolgens keerden de troepen naar hun bivouak terug.
Nadat daar ook de tweede afdeeling der krijgsmagt was
aangebragt, kon den 23sten Januarij de togt n a a r S i A t a s
worden aanvaard. Ook deze kampong vond men verlaten,
maar er waren randjoes geplant en uit de verte vielen er
eenige schoten op onze troepen, die echter na een enkelen
granaatworp ophielden. De k a m p o n g , die in 't geheel een
l ó t a l huizen telde, onderging hetzelfde lot als Si Rapah.
Nadat de troepen er overnacht hadden , maakten zij den
26sten Jauuarij eene verkenning naar de kampong Boetar,
een half u u r verder gelegen, waar men vermoedde dat
de hoofden der getuchtigde kampongs zich konden schuil
houden. Door een onzer gidsen nopens de bedoeling van
het bezoek der troepen gerust gesteld, liet het hoofd van
Boetar ze binnen de versterking, waarin hij zich met een
aantal gewapenden t e r u g getrokken had , gelastte dezen ,
op verlangen van den controleur, om hunne wapenen af
t e leggen en in bewaring te g e v e n , en stond gereedelijk
toe dat zijne kampong doorzocht werd. Er werd niets verdachts
gevonden en de troepen konden thans naar de Simpang
Kanan terug keeren. Zij marcheerden echter niet regtstreeks naar het bivouak bij Sareh , maar naar de straks
genoemde kampong Tandjong A m a s , omdat het wen-

') Tussehen Parbotian en een aangrenzend Battaksch landschap,
Toeka Dollok, waren in den laatsten tjjd geschillen aanhangig ter
zake van eene aanranding, waaraan handelaren uit het eerstgegenoemde landschap in Toeka Dollok hadden blootgestaan. Ten
gevolge van die geschillen ontstond er stremming in den uitvoer
van benzoïn en andere boschproducten uit Parbotian naar liaros.
De van bestuurswege aangewende pogingen om er een eind aan
te maken, leverden tot dusver geen bevredigende uitkomsten op.
3

) Nameiyk 4 officieren en 120 onderofficieren en minderen der
infanterie, waarvan 'i3 Europeanen; 5 onderofficieren en minderen
der artillerie met één mortier van 12 c.M.; 1 officier van gezondheid
met 4 man hospitaalpersoneel; 1 korporaal-opnemer, benevens 79
dwangarbeiders onder 1 opzigterenöraandoors. Het bevel over deze
troepenmagt werd gevoerd door den kapitein G. II. R. HAI.EWIJ>\
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schelijk voorkwam den radja INDKA MOKI.IA , die den indruk had gegeven dat hij een wel wat hoogen dunk had
van zijne positie, te doen zien dat zijn gebied voor onze
gewapende magt niet ongenaakbaar was. Inmiddels waren
ook de stoombarkassen met de praauwen van Sareh naar
Tandjong Amas opgestoomd, en zij kwamen daar op hetzelfde oogenblik als de troepen, die zeer vriendschappelijk
door de bevolking der welvarende kampong ontvangen
werden, terwijl ook de houding van den radja niets te
wenschen overliet. Hij beloofde van zijn kant te zullen
trachten — en ook de andere hoofden van de Simpangs t e
zullen aanmanen — om de handen ineen te slaan ten einde
h e n , die tegen het Gouvernement misdreven hadden, op
te vatten en uit te leveren. Den 27sten Januarij zakten
de troepen nu weder in de praauwen naar Sareh af, en
den 29sten vervolgden zij hunne reis naar S i n g k e l , van
waar zij door het oorlogschip Soerabaija weder naar Atjeh
werden teruggebragt.
Nopens de Simpang-landen valt hier nog te vermelden
dat in de Simpang Kiri bet in 't vorig verslag (blz. 13)
bedoelde geschil tussehen Binanga en Longkib nog niet
uit den weg werd geruimd, ofschoon partijen zich van
gewelddadigheden onthielden , terwijl daarentegen een uitgebroken oorlog tussehen Toealang en Batoe Batoe door
de bemoeijenis van INDRA MOELIA tot eene bevredigende
oplossing werd gebragt.
In het afgeloopen jaar werd voor het eerst door een der
hoofden uit de benoorden Simpang Kiri en beoosten Troemon gelegen Alias-landen, namelijk door den radja van
Batoe Boelan , een stap gedaan om met het Gouvernement
in betrekking te komen. Hij gaf namelijk zijn verlangen
hiernaar te kennen in een brief aan den radja van Troem o n , die er onze autoriteiten in Tapanoli mede in wetenschap stelde. Met magtiging van de Indische Regering is
daarop aan den radja van Troemon opgedragen om den
radja van Batoe Boelan aan te raden zich in persoon tot
den controleur van Singkel of tot den resident te Siboga
te vervoegen. Sedert zijn een broeder en een zoon van het
bewuste hoofd naar Singkel gekomen, waar zij hun voornemen hebben te kennen gegeven om naar P a d a n g te
gaan , ten einde aan den gouverneur aldaar de onderwerping van Batoe Boelan aan te bieden. Later is echter niets
meer van hen vernomen.
In de Toba-landen tussehen de onderafdeeling Silindong
en den zuidelijken oever van het Toba-meer bevestigden zich
in het afgeloopen jaar de gunstige gevolgen der militaire
expeditie van 1878, waarop reeds in het vorig verslag
(blz. 12) kon gewezen worden. Gedurig werd door de
Tobasche hoofden de bemiddeling van het bestuur ingeroepen in hunne geschillen , en ook diegenen onder h e n ,
met wie wij te voren geenerlei aanraking hadden , toonden
onze vriendschap op prijs te stellen. De hoofden van Djandji
Radja — drie in getal en vijf kampongs onder zich hebbende , welke te zamen met de kampong van SINGA MANGAEADJA het landschap Bakara uitmaken , — boden h u n n e
onderwerping aan. In het bijzijn van onderscheidene hoofden
van Silindong en Sipoholon legden zij den 29sten Mei
1879 te Taroetoeng in handen van den aldaar gevestigdon
controleur van Silindong den gebruikelijken eed af *).
RADJA DEANG , tijdens de onlusten in Toba een bondgenoot van SIXGA MANGARADJA , heeft reeds herhaaldelijk
het verlangen te kennen gegeven om in vrede te leven
met het Gouvernement, en zelfs scheen hij ook genegen
om naar Silindong op te komen. Van OPOE MALAPEEG ,
ouderen broeder van meergenoemd priesterhoofd, werden
brieven ontvangen, waarin hij de hoop uitdrukte niet langer
als vijand te zullen worden beschouwd. De betrekkingen,
welke tussehen de Battaks der onderafdeeling Silindong en
de niet onder geregeld bestuur gebragte of nog onafhankelijke Battak-landen bezuiden het meer van Toba worden
onderhouden, zijn zeer vriendschappelijk, en de handelsaanrakingen nemen in belangrijkheid steeds toe. Tot dit
laatste draagt het terugkeerende vertrouwen natuurlijk in
hooge mate bij.
Ook de te Bahal Batoe en elders in de onderafdeeling Silindong arbeidende Christenzeudelingen raken met de Battaks

») In de byiap.e L en in de kaart bjj het vorig verslag werd da
woonplaats van den controleur ten onregte Kroetoeng genoemd.
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van Toba , die tot dus ver nog weinig' niet Mohammedaansche inlanders in aanraking zijn geweest, meer en meer
bevriend. De te Balml I3atoe gevestigde zendeling, die in
de tweede helft van 1879 eene reis deed naar Baligé aan
den oever van het Toba-meer, werd zoowel d a a r , als In
de overige kampongs die hij doortrok, goed ontvangeu.
Ook door eenige hoofden van Boetar en Loeboe Siregar
werden de zendelingen uitgenoodigd om hun land te bezoeken, en zelfs muet door deze hoofden om de oprigting
van scholen zijn gevraagd '). Ëenige Tobasche hoofden,
die zich bij de gebeurtenissen van 1878 verdienstelijk hadden g e m a a k t , werden deswege met de bronzen medaille
begiftigd. Onder hen waren hoofden van Loeboe Siregar,
Lintoeng ni Hoeta, Paranginan en Pordopoer.
Weinig in overeenstemming met den goeden geest die
uit het voorafgaande spreekt, waren de handelingen van
een der hoofden uit het oostelijk van de onderafdeeling
Silindong gelegen landschap Sipahoetar, op wiens last in
Pangariboean , behoorende tot gemelde onderafdeeling ,
vee werd geroofd, en door wien, toen het bestuur zich
met de zaak inliet om voor onze onderdanen vergoeding
of teruggave van het gestolene te verkrijgen, alle vertoogen te dier zake met eene tartende weigering werden
beantwoord. Zijne houding zal niet ongestraft kunnen
blijven, en in April j l . zijn dan ook reeds bevelen gegeveu om troepen naar Sipahoetar af te zenden ten einde
hem tot rede te brengen. (Het gedeelte van Sipahoetar,
waar dit hoofd over twee kampongs gezag voert, heet
Loemban Djoeloe.)
Maleische landschappen grenzende aan de residentie Padanysche Bovenlanden. Ten vervolge op hetgeen in 't verslag van 1878, blz. 14/15, nopens het uit twee bondgenootschappen bestaande landschap Gloegoer VI Kotta (of
Kampar di Oeloe), aan den bovenloop der Kampar Kanan ,
werd aangeteekend, kan thans worden medegedeeld dat
in het najaar vau 1879 de drie negorijen, die te zamen
het bondgenootschap Gloegoer vormen, zonder overleg met
het andere — uit vijf negorijen zamengestelde — bondgenootschap Moeara, vertegenwoordigers naar Paijakombo
hebben afgevaardigd om te verzoeken dat h u n gebied
onder bestuur vau het Gouvernement mogt komen. Zij
beweerden ten deze buiten overleg met Moeara te hebbeu
gehandeld, omdat zij wegens eene aldaar heerschende
pokken-epidemie reeds sedert zes maanden geen geineenschap met die streek hadden g e h a d , terwijl zij ook de
medewerking van Moeara volstrekt niet behoefden, omdat
elk der beide bondgenootschappen zelfstandig kon optreden
waar dit wenschelijk werd geacht. Alvurens bet verzoek
in overweging te nemen, heeft de Indische Regering een
plaatselijk onderzoek noodig geacht, waarmede de controleur der naburige onderafdeeling Pangkallan Kotta
Baroe eu XII Kotta Kampar is belast, tot wien de vertegenwoordigers van Gloegoer zich op hunne reis ook in
de allereerste plaats vervoegd hadden.

heeft. De hooger op gelegen negorijen, die wegens den
verren afstand van Besarak buiten den regtstreekseben
invloed

van

RADJA

BESAK

kunnen

blijven, willen hem

niet erkennen, deels — naar men beweert — omdat hij
niet van wettige afkomst is , manr vooral omdat men zijn
streng bestuur vreest. Hij wordt namelijk beschreven als
iemand die met vaste hand waakt voor de veiligheid van
personen en goederen. Door den sultan van L i n g g a werd
aan RADJA BESAH ten laste gelegd dat hij de handelaren

bij het bevaren van de Kwantan-rivier aan knevelarijen
blootstelde , maar deze beschuldiging is door den in Indragiri geplaatsten controleur, die zich deswege vergewiste
bij handelaren die uit de Kwantanstreken terugkeerden, ongegrond bevonden. Er was trouwens reden om
niet dan met voorbehoud aan te nemen wat uit L i n g g a
omtrent RADJA BESAII vernomen werd , daar de sultan in
zijne pogingen om den alleenhandel in zout en producten
met de Kwantan-districten tot zich te trekken door RADJA
BESAR was gedwarsboomd , wien het waarschijnlijk niet
onbekend zal zijn gebleven dat de datoe's nan lima zich
in den aanvang van 1879 met den sultan in betrekking
hadden gesteld, ten einde diens hulp te verkrijgen om
zich van zijn gezag te ontslaan.
Ten aanzien vau de Batang Hari-districten is slechts te
melden dat zij in het voorjaar vau 1879, ingevolge eene
opdragt van het b e s t u u r , door een paar inlanders zijn
doorreisd, voor zoover dit noodig was om nadere inlichtingen te verkrijgeu aangaande de kwestie der bevaarbaarheid van de Boven-Batang Hari tusschen de Padangsche
Bovenlanden en de grens van Djambi. (Verg. vorig verslag blz. 1 3 , noot 2). Een dezer inlanders heeft de reis
gedaan van de Padangsche Bovenlanden u i t ; de ander
heeft zijn weg genomen van Djambi uit -). De eerste werd
cp zijne terugreis te Soerau, niet ver van Si Goentoer,
eenigermate bemoeijelijkt doordien de bevolking, uit vrees
voor den radja vau Si Goentoer, wiens kampong aan de
monding der Pangean-rivier (een zijtak van de Batang
Hari) l i g t , weigerde hem in de gelegenheid te stellen om
die rivier af te varen. In het geheim werd hem medegedeeld dat de radja van Poeloe Poendjoeng niet ongenegen zou zijn met het Gouvernement in aanraking te
komen. Overigens zijn omtrent de heerschende stemming
in de bezochte streken door de beide inlanders geen inlichtingen verstrekt. W a t door hen omtrent den toestand in
de Batang Hari-districten gemeld i s , komt in hoofdzaak
vrij wel overeen met hetgeen vroeger werd vernomen
(verg. o. a. het verslag van 1 8 7 8 , blz. 1 6 ) , behalve wat
de getalsterkte der bevolking betreft. Volgens den van
Djambi vertrokken zendeling zou het gebied der vier radja's
niet 10 0 0 0 , maar slechts 4000 ii 5000 zielen tellen , verueeld over 28 doessoens. W a t de grootte dier negorijen
betreft, zou het getal huizen afwisselen tusschen 10 en
4 0 , terwijl het aantal weerbare mannen op niet meer dan
een lOOOtal wordt gesteld 3 ). Van vuurwapenen is de bevolking slecht voorzien ; de gewone wapenen zijn pieken
en klewaugs. Veel welvaart viel niet op te merken. Wel
vindt men er s a w a h s , maar deze zijn van den regen afhankelijk en bovendien van geringe uitgestrektheid. In
het voorjaar van 1879 heerschte gebrek aan rijst, zoodat
de bevolking zich voedde met djagong en wilde gadoeng.
Het hoofdbedrijf der bevolking schijnt de veeteelt te zijn,
die wegens de vele alang-alang-velden en weiden weinig
inspanning vordert. Overigens ontleent de bevolkingeenige
inkomsten aan de j a g t op olifanten, rhinocerossen en her-

Aangaande de landschappen Pangkallan K a p a s , Pangkallan Sari en Pangkallan I n d a w a n g , aan den bovenloop
der Kampar Kiri en hare zijtakken gelegen en daarom
veelal aangeduid onder den algemeenen naam van Kampar
K i r i , en aangaande de landstreek I X K o t t a , tusschen de
Kwantan- en Batang Hari-rivieren, ziju , na de in het verslag van van 1878 (blz. 15 eu 16) vermelde, geen verdere
berigten ontvangen.
In de Kwautan-districten is men h e t , sedert het overlijden van den j a u g di pertoean NAN SATI in 1 8 7 4 , omtrent de keuze van een nieuwen vorst nog niet eens kunnen
2
worden. Intusschen moeten thans de beneden-districten,
) De eerste besteedde — op zijne heenreis — aan het afzakken
van de Boven - liatang H a r i , van Moeara Mamoen tot Tandjoeng
met gedwongen of noode verkregen toestemming der
Semalidoe (tot zoover had de resident van Palembang in Kebruarü 1878
datoe's nan l i m a , feitelijk beheersebt worden door een
zoon van wijlen N A X SATI , RADJA BESAR g e n a a m d , die

voornamelijk de bevolking van zijne verblijfplaats Besarak ,
de grootste kampong van Beneden-Kwantan , op zijne hand
') Ten aanzien van de reizen der bovcnbedeeldc zendelingen
buiten het gebied waar hun vergunning ia verleend om hun dienstweik uit te oefenen, is onlangs tot regel gesteld, dat zij zich
alleen mogen begeven naar die kampongs, welker hoofden het
verzoek om hunne komst tot den controleur van Silindong rigten
en bü dien ambtenaar voor de persoonlijke veiligheid der zendelingen instaan.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1880-1881.

de rivier met de Earilo kunnen opstoomen), 9% uur; de ander —
op zyne terugreis — 16'/ 2 uur.

3
) Nopens elk landschap in het bijzonder werd het navolgende
opgegeven: Poeloe Poendjoeng, onder TOEASKOE SATI, telt 4
doessoens en 300 weerbare mannen; Si Goentoer, onder BAOINDA
KATOE , 7 doessoens en 200 weerbare mannen; Si Tioeng, onder
radja ITAM , 4 doessoens en 100 weerbare mannen; en Padang

Lawas, onder PETO MOHAMAD, 13 doessoens en 400 weerbare

mannen.
De zendeling uit de Padangsche Bovenlanden noemde slechts drie
radja's, namelijk de twee eerstgemelden en TOEAXKOE AUMAD,

radja van Kotta Padang.
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ten , het verzamelen van was en getuh pertja en aan het
maken van matten. Op een paar plaatsen wordt geregeld
eens per we«k eene markt gehouden, waar vooral lijn waden en zout, maar ook g-oud , peper , gambier , danimar,
piniingnoten, visch enz., omgezet worden. Een gulden
heeft in den omloop de waarde van 85 cent.
Met de Korintji-ianden kwam het bestuur in het afgeloopen jaar evenmin als vroeger in aanraking.

van de onmiddellijk aan de hoofdplaats Goenoeng Sitoli
grenzende streken ' ) , werd dit, geheele eiland door kwaadwilligen verontrust. Ten aanzien van de roofzucht der
bewoners van de Mentawei-eilanden werden gelijke klagten
als vroeger vernomen van de inlandsche handelaren die
zicli van Padang derwaarts begaven, maar het schijnt dat
die handelaren zelf veelal oorzaak waren van de onheusche
bejegening welke zij op de bedoelde eilanden ondervonden.
De algemeene gezondheidstoestand liet in hetgouverneBattaksche landschappen grenzende aan de afdeelingen ment van Sumatra's Westkust weinig te wenschen over.
Deli en Assahan der residentie Sumatra's Oostkust. Nopens De weivaart nam zigtbaar toe en de handel was vrij
deze streken , waarover laatstelijk gehandeld is in het ver- levendig, dank zij vooral de bevredigende uitkomsten van
slag van 1878 (blz. 17/18), zijn ditmaal geen berigten vele cultures. Ook de omstandigheid dat Padang en de
van eenig belang ontvangen. Door de Battaks van Na noordelijker gelegen kustplaatsen sedert April 1879 (verg.
Dollok of' Djamboe Dollok (aan de oostelijke helling van vorig verslag, blz. 100) eene regtstreeksche stoomvaartden berg Dollok Soerangan gelegen, en niet te verwarren verbinding met Singapore hebben gekregen , bleef daarop
met het landschap Dollok dat tot de afdeeling Padang niet zonder invloed. Uitbreiding van den landbouw viel
Lawas der residentie Tapanoli behoort,) werden een paar inzonderheid waar te nemen in de Zuidelijke afdeeling
invallen in Assahan gedaan. Dienaangaande vindt men van Padang.
nadere mededeelingen in § 9.
Onder de inlandsche bevolking bleef dezelfde goede stemming
jegens liet bestuur heerschen als vroeger. In het
Maleischc landschappen grenzende aan de afdeeling Siak.
In onze vriendschappelijke verhouding tot de landschap- gehalte der hoofden was over het algemeen geen verbetering
pen langs de Rokkanrivier kwam in het afgeloopen jaar te bespeuren, vooral niet onder de onbezol ligde hoofden.
In de nieuwe onderafdeeling Silindong toonden hoofden
geen verandering.
In het zuidelijker gelegen landschap V Kotta schijnt en bevolking de vestiging van ons bestuur op prijs te
de neiging tot toenadering, die zich in 1878 openbaarde, stellen, en in tal van zaken , meest geschillen over schulgeen veld gewonnen te hebben , omdat men vreesde door den of grondbezit, riepen zij de beslissing van den conde erkenning van ons gezag onder de heerschappij van Siak troleur in. Op vele plaatsen werden de bamboezen omwalte zullen komen. De resident van Sumatra's Oostkust heeft lingen der kampongs, vroeger bij de gestadige onderlinge
aan de hoofden van het landschap een bri»-f gerigt ten oorlogen onontbeerlijk, geslecht, of wel woningen daareinde dit dwaalbegrip uit den weg te ruimen, doch ont- buiten gebouwd. Silindong is thans met Siboga verbonden
ving van hen nog geen antwoord. De hoofden konden het door een goeden weg (voor paarden), aan welks aanleg
namelijk, HM als de overbrenger van den brief kwam be- door de Battaks in onbetaalden heerendien.st is gewerkt,
rigten, over het te geven antwoord niet eens worden, en en ofschoon het veel moeite kostte om deze aan orde noch
gaven den zendeling hun wensch te kennen om met de tucht gewenle liedeu geregeld aan den arbeid te houden,
behoefde toch nergens
tot maatregelen van geweld te
beantwoording nog eenigen tijd te wachten.
worden overgegaan : ). Het plan is nu om ook in andere
Aan onze onzekere verhouding tot Poeloe Lawan (Bene- rigtingen de gemeenschap te verbeteren en een eenigszins
den-Kampar) is thans een einde gekomen. De in 't vorig volledig wegennet in de nieuwe onderafdeeling tot stand
verslag (blz. 14) vermelde reis des residents naar bedoeld te brengen. Eerst daarna zal een begin zijn te maken met
kustlandschap is in den aanvang van 1879 achtervolgd het planten van koffij , althans in die streken waar de
geworden door de komst van den tongkoe besar met drie gronden voor die cultuur geschikt zijn. Intusschen wordt
zijner rijksgrooten te Bengkalis, en na herhaalde bespre- reeds meer werk gemaakt van de teelt van voedingsmidkingen is aldaar eene akte gepasseerd, waarbij de resi- delen. In Sigompoelan en Pangaloan werden o. a. vele
dent, namens de Indische Regering en onder bare nadere velden weder ontgonnen en beplant, die ten gevolge van
goedKeuring, de aangeboden souvereiniteit over Poeloe geschillen jaren lang braak hadden gelegen. Vermits van
Lawan beeft aanvaard, en de bestuurders zich hebben be- de leiding der hoofden nog wiinig te wachten is, zijn
reid verklaard om, tegen schadeloosstelling, de heffing den controleur onlangs een drietal mantri's voor de culvan regten en pachten in het landschap aan het Gouver- tures toegevoegd (Indisch Staatsblad 1879 n°. 340), aan
nement over te dragen. Aanvankelijk werden de onder- wie tevens het opzigt over de wegen is opgedragen. Omhandelingen eenigszins bemoeijelijkt, omdat de tongkoe trent den arbeid der zendelingen luiden :!e berigten zeer
besar in de akte eene bepaling wenschte opgenomen te gunstig (verg. ook blz. 8/9); vooral in den laatsten tijd
zien waardoor aan zijn oudsten zoon het regt zoude ver- breidt zich het Christendom in de onderafdeeling Silindong
zekerd worden om hem in het bestuur op te volgen. sterk uit; de meeste hoofden zijn daar reeds in de C!:risteHierin werd niet toegestemd wegens het onraadzame om lijke kerk opgenomen of worden in hare leer onderwezen;
thans reeds van onzen kant eene beslissing te nemen in de de bekeerlingen onderscheiden zich door zucht naar orde
nog niet naar eisch onderzochte kwestie van de erfopvolging en arbeidzaamheid en steken in het algemeen gunstig af
in Poeloe Lawan (verg. het verslag van 1878, blz. 19), bij hunne heidenscheen Mohammedaanscne landgenocten 3).
en ten slotte heeft de tongkee besar genoegen genomen
Het Indisch besluit van 14 Januarij 1879 (Staatsblad
met de toezegging dat dienaangaande te zijner tijd door
het Gouvernement eene regeling zal worden getrofien op n°. 22), waarbij de vestiging van ons bestuur in de biervoordragt van de vier rijksgrooten. Het bedrag, dat het bedoelde streek zoowel als in Padang Lawas en in PangGouvernement jaarlijks als schadeloosstelling' zuu hebben kallan Kotta Baroe en XII Kotta Kamper geregeld werd,
uit te keeren wanneer het van de bedongen bevoegdheid en waarop in Silindong wegens de Tobasche onlusten reeds
tot overneming van regten en pachten mogt willen ge- was vooruitgeloopen door cie tijdelijke plaatsing van een
bruik maken, is nog niet vastgesteld , dewijl de tongkoe
besar zijne eischen aanvankelijk te hoog stelde, en door
ongesteldheid genoopt werd naar Poeloe Lawan terug te
') De Ninsscr TE:;DOMO, die blijkens 't vorig verslag in den
keeren vóórdat men nopens dit punt tot eenstemmigheid omtrok
Goenoong Sitoli rondzwier!' aan het hoofd ceuer rooverhad kunnen komen. Onlangs is hij door den resident bende, van
is eindelijk door eene bevolkings;>atrouillc gevat en neerherinnerd geworden aan zijne belofte om te dezer zake geschoten toen hij weerstand bood.
een nader aanbod te doen.
:
) Toen de gouverneur zich in Meijl. naar Silindong ter inspectie
begaf, legde h(j langs den nieuwen weg den afstand tusschen Siboga
§ 5. Suriiatra's Westkust.
en Silindong, waartoe vroeger ó vermoedende dagreizen benoodigd
waren, te paard in 2 dagen af.
In die gedeelten van dit uitgestrekte gewest, waar de
s
Het Rijnsehe zendelinggenootschap tracht z[jne middelen met
bevolking onder ons regtstreekscü bestuur staat, bleven de )vergrooting
van zyn werkkring in overeenstemming te brengen.
de rust en orde in het afgeloopen jaar ongestoord en viel Te Pansoer na pitoe rigt het genootschap thans eene school op,
over den staat van veiligheid van personen en goederen waar jeugdige Battaks tot godsdienst-onderwijzers zullen worden
niet te klagen. Anders was het op Nias. Met uitzondering opgeleid.
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controleur in Mei 1878 (zie vorig verslag blz. 12 en 16),
kon in Padang La was eerst in Julij 1879 toepassing vinden. De resident van Tapanoli begaf zich derwaarts om
de vooraf te zanien geroepen hoofden met hunne verpligtingen bekend te maken , ze te beëedigen , in hunne tegenwoordigheid den controleur, die als hoofd der nfdeeling
zou optreden , te installeeren , en , voor zooveel dit al dadelijk
mogelijk w a s , voorloopige regelingen te treilen tot verzekering van een geregelden g a n g van zaken. Dit geschiedde in tweo vergaderingen, ééne te Pasir B a r a , in
üet landschap Holongonan of Oedjoeng P a d a n g , en de
andere te Tandjong Tapaijan , op de grens tusschen Sossah
en Oeloe Boeroemoen. De hoofden der beide laatstgenoemde
landschappen hadden namelijk den wensch te kennen gegeven otn in hun eigen land beöedigd te worden , omdat
zij , gedachtig aan vroegere oorlogen met de andere landschappen van Padang L a w a s , er in zekeren zin eene vernedering in zouden zien , wanneer dit te Pasir Bara moest
geschieden. Al de opgekomen hoofden van hoogeren of
lageren rang (te Pasir Bara ten getale van ongeveer 100
en te Tandjong Tapaijan ten getale van ongeveer 90)
werden tot den eed tuegelaten, omdat zij allen te zaaien
hun land vertegenwoordigden en ook om geschillen over
voorrang te vermijden, daar in sommige der landschappen
de hoofden het onderling niet eens waren wie hunner de
eerste plaats bekleedde. Te Pasir Bara werd de toespraak
des residents, namens alle daar aanwezigen , beantwoord
door PEKTOEAN KAM SATI , hoofd van Hadjoran, en te
Tandjong Tapaijan eerst door SOETAN MOEHAMOED van
Djandji Lobi, namens de hoofden van Üeloe Boeroemoen, en
vervolgens door TOENGKOE SOMBAH van Kotta Radja T i n g g i ,
namens de hoofden van Sossah. Op beide plaatsen was van
bestuurswege een leest georganiseerd, waartoe de bevolking in grooten getale was opgekomen. Pertibi werd als
de standplaats van den besturenden ambtenaar aangewezen,
met liet voornemen evenwel om ook op een drietal andere
nader te kiezen plaatsen rappats te doen houden voor de
op grooten afstand van Pertibi gelegen landschappen Tanah
Ram bei en üeloe Bila, Padang Bolok en Dollok , en Sossah
en Boeroemoen. In 't geheel omvat de afdeeling 19 landschappen , die te zamen een zoo uitgestrekt gebied vormen
dat de controleur ze alle moeijelijk meer dan tweemalen
'sjaars zal kunnen bezoeken.
Op gelijke wijze als in Padang Lawas vond in Mei 1879
de vestiging van ons bestuur in Pangkallan Kotta Baroe
en XII Kotta Kampar plaats, doch hier was bet de resident der Padangsche Bovenlanden die den controleur installeerde en de hoofden in hunne betrekkingen bevestigde.
De vergaderingen werden gehouden te Kotta Baroe en te
Batoe Bersoerat, de hoofdplaatsen der beide genoemde
landschappen, en aan de door het bestuur bekostigde
feestelijk heden , die er op volgden , werd door hoofden,
priesters en bevolking met opgewektheid deelgenomen.
De benaming van het door één laraslioofd bestuurde Iandschap XII Kotta Kampar was eigenlijk niet meer in
overeenstemming met den tegenwoordigen toestand, daar
van de tweo bondgenootschappen, waaruit het was
zamengesteld, het eene zeven en bet andere zes kotta's
telde. Bij de vestiging van ons bestuur is aan de bevolking dezer zes ketta's overeenkomstig haren wensch de
gelegenheid gegeven cm een eigen larashoofd te kiezen.
Aanvankelijk was Batoe Bersoerat in XII Kotta den
controleur als standplaats toegedacht, maar liet bleek den
resident dat Kotta Baroe in Pangkrdlan wegens de gemakkelijker gemeenschap met Paijakombo de voorkeur
verdiende. Bovendien was Batoe Bersoerat vaak aan overttroomingen blootgesteld en was er ^"A goed drinkwater
te vinden. Ten einde den controleur in de gelegenheid te
stellen om van Kotta Baroe de overige gedeelten zijner
onderafdeeling zonder moeite te bereiken , zou het voetpad
van daar naar Batoe Bersoerat voor paarden begaanbaar
moeten gemaakt worden. Bij de aan de bevolking ten taak
gestelde verbetering der gemeenschapsmiddelen zal aan
dit werk in de eerste plaats de hand worden gelegd. Voorts
zullen op gelijken voet als dit elders gebruikelijk i s , d. i.
deels op kosten van den lande , deels in heerendienst, ra.<sangrahans worden opgerigt te Batoe Bersoerat in de VII
en te Tandjoeng in de VI Kotta. Zoolang de straks bedoelde landweg niet in beteren staat is g e b r a g t , is Kampar slechts te water te bereiken.
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Over de vrijmaking der slaven in deze onderafdeeling
zie men hoofdstuk F § 8.
§ 6.

Benhoelen.

Ook gedurende een gedeelte van 1879 werd door het
b e s t u u r , ter wering van den nood die in sommige gedeelten van Benkoelen dreigde, nog voortgegaan met het
verschaffen van de gelegenheid om bij openbare werken
geld te verdienen. Deze maatregel werd door de bevolking
zeer gewaardeerd en leidde tot eene belangrijke verbetering
der gemeenschap tusschen de verschillende deelen van het
gewest en met de residentie Palembang. Ook verhuisde
de bevolking minder dan vroeger naar andere gewesten ').
De vrij goed geslaagde rijstoogst van 1879 deed voorts
een aantal van de vroeger uitgewekenen terugkeeren , hetgeen natuurlijk aan de beplanting der velden voor den
volgenden oogst ten goede kwam.
De gezondheidstoestand, hoewel beter dan in 1878, was
in het afgeloopen jaar nog verre van bevredigend; vooral
in de afdeeling Kroë eisehte de pokziekte talrijke offers.
In enkele der meest geteisterde marga's vlugtten weder
velen naar de bosschen om de epidemie te ontwijken, en
slechts door kalme overreding mogt het gelukken hen
naar de doessons te doen terugkeeren. Meermalen bleek
het dat de hoofden, om zich moeite te sparen of om geen
geneeswijze t e zien aanbevolen welke minder in hun smaak
v a l t , van het uitbreken van besmettelijke ziekten geen
aangifte doen, zoodat het bestuur vaak eerst in staat is
hulp te bieden wanneer de ziekte reeds eene belangrijke
uitgebreidheid heeft verkregen.
Over 't algemeen is de betrekking van hoofd in Benkoelen niet zeer gewild, omdat er geen landsbezoldiging
aan verbonden is , terwijl de inkomsten, welke de hoofden
ontleenen aan het hun volgens den adat toekomend aandeel in de opgelegde hoeten wegens overtredingen en misdrijven, veelal gering zijn. Even als de kleine man leven
de meeste hoofden van de opbrengst hunner velden. A1leen de doessouhoofJen genieten van landswege collecteloon
voor de inning der hoofdelijke belasting.
Op eene inspectiereis, die de resident in de tweede helft
van 1879 door het geheele gewest v o l b r a g t , vond hij
overal de bevolking in eene goede stemming. In de noordelijke afdeelingen Mokko Mokko , Laïs en Ommelanden
van Benkoelen zijn de bewoners der kuststreken nog verre
van welvarend , doch legt men zich in het vruchtbaarder
binnenland meer en meer op de rijst- en koffijcultuurtoe.
De minst welvarende afdeeling in het gewest is Seloema,
ofschoon ook hier in den laatsten tijd met het aanleggen
van koffij- en pepertuinen in de hoogere streken begonnen
is. Over het algemeen is do landbouw nog het meest ontwikkeld in de zuidelijker gelegen afdeeling-en Manna,
Kauer en vooral Kroë. ü e bevolking van Manna en Kauer
staat echter in welvaart achter bij die van Kroë. In de
afdeeling" » hoofdplaats Benkoelen " vindt de bevolking een
bestaan in den handel, het aanleggen van kleine tuinen,
de visenvangst en het vervoer van producten en goederen
naar nabij g-elegen plaatsen en naar Kepabiang- (Palembang). Zijn over 't algemeen de behoeften van dan Benkoelees gering e:i wordt hij d'entengevolge weinig tot
arbeid geprikkeld, de mannelijke bevolking der hoofdpla. 9
onderscheidt zich inzonderheid door eene groote mate van
vadsigheid. In het noorden van Benkoelen (te Mokko .Mokko)
wordt nog al veel handel gedreven, over zeo met Padang
en het zuidelijk deel van het gewest, en ever land met
Korintji en de aangrenzende landschappen. De KorintjiBrs
brengen er hunne koftïj en boeehproducten en ruilen die
in tegen zout of andere koopwaren. Ofschuou het gros der
bevolking den Islam slechts in naam belij'it, en velen
eigenlijk nog heldenen zijn, staat lie bevolking van Mokko
Mokko bekend als streng Mohammedaansch.
De tot de afdeeling Kroë beaoorende eilanden Pisang

') Zoo werden, volgens eene opgaaf van September 18V9, sedert
1 Januarij te voren in de afdeeling Ommelanden van Henkoelen,
eene bevolking tellende van omstreeks 22000 zielen, slechts 800 passen
voor Palembang uitgereikt, tegen meer dan 6000 in 1878, ongerekend nog de velen die in die dagen van nood zonder pas vertrokken waren.

•
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en Engano werden mede door den resident bezocht, het
laatste zelfs twee malen. Het kleine Poeloe Pisang, digt
onder de kust van Kroö gelegen, bezit eene welvarende;
handel drijvende bevolking en is rijk aan klapperboomen.
Op Engnuo leeft de bevolking, tot dusver schier geheel aan
zich zelve overgelaten, nog in een zeer primitieven toestand voort. Slechts enkele vreemde handelaren (Maleijers
en Chinezen) zijn onder haar gevestigd. Vroeger heeft er
ook een Europeesch ondernemer gedurende eenigen tijd
verblijf gehouden, maar deze beeft in 1873 het eiland verlaten, 's Hesidents tweede komst op Engano (in den aanvang van 1880) was vooral van nut, dewijl zij de gelegenheid aanbood om aan de bewoners, die zich zeer onderworpen betoonden, te beduiden dat er een einde moest
komen aan hun gebruik om degenen die iets misdreven
hadden zonder vorm van proces te dooden wanneer de beleedigde partij dit verlangde. Voorts werd de bevolking
overgehaald om bruikbare voetpaden aan te leggen, opdat
later de inspecteerende ambtenaren bare kampongs zouden
kunnen bezoeken, die thans voor een Europeaan niet over
land te bereiken zijn. Ue bevolking van Engano wordt
geschat op (5000 zielen. Ook een der vier omliggende kleine
eilanden is bewoond.
§ 7. Lampongschc districten.
De in het afgeloopen jaar tot stand gekomen nieuwe
orde van zaken met betrekking tot het regtswezen in dit
gewest. waardoor nu de onvoldoende, nog op den adat berustende, regtsbedeeling tot het verledene behoort, wordt
gezegd door de bevolking met bijval te zijn begroet. In
overeenstemming met het gewigt der gebeurtenis werd de
invoering op de hoofdplaatsen der verschillende afdeelingen
plegtig en feestelijk gevierd '). De goede gezindheid van
hoofden en bevolking deed zich verder ook kennen bij gelegenheid van den aanslag voor de in dit jaar voor 't eerst
op de Lampongers toegepaste hoofdelijke belasting. Over
beide deze gewigtige maatregelen werd reeds in 't vorig
verslag gehandeld op blz. 69 en 172. In stoffetljken zin was
bet afgeloopen jaar mede niet ongunstig. De uitkomsten
der voornaamste cultures waren zeer bevredigend en de
prijzen der producten, inzonderheid die van de peper, waren
voordeeliger dan in 1878. Van ziekten werd weinig vernomen. De staat van veiligheid van personen en goederen
was over het algemeen zeer voldoende.
§ 8. Palemlanrj.
Dank zij de voortdurende uitbreiding van den landbouw, inzonderheid van de koffijcultuur, neemt de weivaart in Palembang zeer toe. Over den geest der inheemsche bevolking van de binnenlanden viel tot dusver slechts
te roemen. Sedert eenigen tijd worden die binnenlanden
echter meer dan weuschelijk bezocht door hadji's van de
hoofdplaats, aan wier bemoeijingen bet geweten wordt
dat hier en daar nieuwe missigits en langars (godsdienstscholen) zijn verrezen , terwijl de vroeger veel meer dan
de genoemde gebouwen in eere gehouden balei's (raadzalen) worden verwaarloosd. Uit den aard der zaak kan
het bestuur aan de bedoelde ingezetenen van de hoofdplaats den toegang tot de binnenlanden niet weren
, maar
op hunne handelingen wordt scherp toegezien : ).
Over den staat van veiligheid van personen en goederen
viel niet te klagen. Uit fanatisme werd door een van
elders afkomstigen Mohammedaan ter hoofdplaats een
moord gepleegd op twee Europesche onderofficieren, maar
dit geheel op zich zelf staande geval kan voor de beoordeeling van den algemeenen toestand geen gewigt in de
schaal leggen.
In Djambi kwam nog geen verbetering in den politieken toestand. "Wel heeft de ex-sultan TAHA de rooverijen doen ophouden , die sedert het laatst van 1878 uit
de üjambische bovenlanden in de Palembangsche ouder') De resident meende te mogen verklaren dat de plcgtigheid
zoodanigen indruk had gemaakt, dat de Lamponger er rekening
mede zoude houdenfojjhet doen van tjjdsopgaven.
') In February jl. legde het bestuur de hand op een paar hunner,
toen het bleek dat z(j in de afdeeling Moesi Ilir door kwade voorspellingen als anderszins de gemoederen in onrust bragten.

afdeeling Kawas werden ondernomen, maar hij bleef zich
aan alle aanrakingen met liet bestuur onttrekken. Een
paar malen heeft de resident van Palembang eene zich
aanbiedende gelegenheid benuttigd om hem door vertrouwde
tusschenpersonen te doen weten dat hij eene welwillende
bejegening verwachten kon als hij toenadering zoeken
wilde, maar overigens wordt van bestuurswege eene afwachtende houding aangenomen , in de hoop dat de stemming in de bovenlanden met den tijd van zelf verbeteren
zal, als de hoofden de overtuiging erlangen dat de Regcriug geen andere dan vredelievende bedoelingen koestert.
Welligt mag het reeds als een gunstig teeken beschouwd
worden dat onlangs van wege den ex-sultan TAHA aan
eenige handelaren, die in de Batang-Lekoh (Moesi Ilir)
van hunne koopwaren waren beroofd geworden, is te
kennen gegeven dat zij het geroofde konden terug ontvangen , en dat door een der pangerans uit zijne omgeving een van Benkoelen naar de Djambische bovenlanden
ontvlugte misdadiger aan het bestuur is uitgeleverd.
§ 9. Sumatra's Oostkust.
Met de verschillende inlandsche vorsten ter Sumatra's
Oostkust bleef het bestuur gedurende 1879 in eene goede
verstandhouding. Onder de talrijke vreemde arbeiders op
de Europesche landbouwondernemingen , die onder 'sGouvernements regtstreeksch gezag staan , deden zich geen
bijzondere gebeurtenissen voor. De Chinezen op de eilanden tegenover de monding der Siak-rivier gaven echter
door hunne willekeurige handelingen jegens de inlandsche
bevolking aanleiding tot klagten, en de pogingen der
politie van Bengkalis, om in dien toestand verbetering te
brengen , leverden gewoonlijk weinig resultaat op , omdat
de schuldigen zich veelal uit de voeten konden maken
vóór dat de politie-ambtenaren zich naar het betrokken
eiland hadden kunnen begeven. In Siak had men een
paar moordaanslagen ter hoofdplaats en te Tanah Poetih
te betreuren. Ter hoofdplaats was het een zoon van den
vorigen sultan, die wegens een familietwist door zijn
zwager gedood werd, en te Tanah Poetih behoorden de
verslagenen , ten getale van twee , tot de aldaar gevestigde
Boeginezen. Dit laatste voorval veroorzaakte nog al opschudding , omdat de landgenooten der vermoorden zich
wilden wreken op de Maleische bevolking, onder welke
de daders schuilden ; maar de controleur en de rijksbestierder, die zich terstond met het gouvemementsstoomschip Koetei naar Tanah Poetih begaven, wisten de rust
te handhaven, ofschoon het hun niet gelukte de mocrdenaars in handen te krijgen. De dader van den moord te
Siak werd gevat, maar bood zoo hevigen tegenstand,
dat hij op de plaats zelve werd afgemaakt.
In Julij 1879 liepen er in Deli geruchten dat eene onderneming te Tim bang Langkat door Gajoe's zou woorden
aangevallen. Voorzigtigheidslialve zond het bestuur een
detachement militairen af, doch de geruchten hebben zich
in geenerlei opzigt bevestigd.
Een paar greuskampongs van de landschappen Kwaloe
en Assahan werden omstreeks de helft van 1879 afgeloopen
door Battaks uit het onafhankelijk landschap IS'a Dollok
of Djamboe Dollok. Daarop is onverwijld eene gewapende
boot de Assahan-rivier opgezonden om nabij de grens post
te vatten. Later heeft zich de resident zelf derwaarts begeven in eene stoombarkas. Daar uit het door hem ingestelde onderzoek bleek dat aan de Battaks wel eenige aanleiding tot hunne gewelddadige handeling was gegeven,
en het voorgevallene geen verdere gevolgen scheen te
zullen hebben, is het niet noodig geacht tot maatregelen
van repressie over te gaan.
Het is bekend dat in het laatstgenoemde landschap
(Assahan) sedert 1868, toen de voorloopige opvolger van
den in 1865 verbannen jang di pertoean werd afgezet, het
bestuur is gevoerd geworden door eene inlandsche bestuurscommissie, onder toezigt van den controleur. Intusschen
bleef het steeds eene open vraag, of niet wat vroeger of
later tot de aanstelling van een nieuwen inlandschen
vorst zou dienen te worden overgegaan. In Junij 1879
heeft echter de Indische Regering besloten om den bestaanden toestand te bestendigen, en tevens bepaald welk
aandeel aan ieder der bestuursleden toekomt in de som
van f 6825, die het Gouvernement sedert 1876 jaarlijks
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aan het landschap uitkeert als schadeloosstelling wegens
de overneming der i n - en uitvoerregten ').
Omtrent de bestuurders der overige rijken valt het volgende te zeggen.
Twee h u n n e r , de sultans van Siak en van Deli, maakten eene reis naar Juva om een huldebezoek te brengen
aan den Gouverneur-Generaal. De soetan van Serdang
kwam in December 1879 te overlijden, maar tot nog toe
is in zijne plaats niet definitief voorzien. De soetan van
Pauei, die reeds lang voornemens was van het bewind
afstand te doen ten behoeve van zijn zoon , maar niet
geneigd was den sultan van Siak in de zaak te kennen
{verg. het vorig verslag blz. 17), is hiertoe ten slotte toch
overgegaan , en zijn zoon heeft zich vervolgeus naar Siak
begeven om daar uit handen des sultans zijne aanstelling
te ontvangen. De pangeran van Langkat begaf zich in
Augustus 1879 ter bedevaart naar Mekka, na zijn oudsten zoon TONGKOK SOKLONG voor den duur zijner afwezigheid met de waarneming van het bewind te hebben
belast. Echter had hij vooraf, om de moeder van zijn zesden
zoon te believen , door zijne rijksgrooten eene akte laten
ouderteekenen , waarbij, voor het geval hij op de reis mogt
komen te overlijden, aan dien k n a a p , TONGKOK MOKNTIL
genaamd , het bestuur over Langkat werd verzekerd , voor
zoolang noodig ouder voogdij van TONGKOK SOELONG.
Aanvankelijk was bij die akte de vereischtc medewerking
van Siak en van het Gouvernement geheel voorbijgezien,
maar vóór de afreis van den pangeran is zij nog a a n g e vuld met de bepaling dat de eventueele aanvaarding van
het bestuur door TONGKOB MOENTIL afhankelijk zou blijven
van 's Gouvernements goedkeuring.
Over de uitkomsten van den landbouw ter Sumatra's
Oostkust, ook bij de meeste particuliere ondernemingen,
viel in het afgeloopen jaar niet te kingen. Daarover wordt
uitvoeriger gehandeld in hoofdstuk O , afdeeling I , § 2.
De handel, die voor een groot deel in handen van Chinezen i s , nam in Assahan en Siak zeer toe. W a t Assahan
betreft, droeg daartoe inzonderheid bij de overvloedige
rijstoogst van 1879 , terwijl, naar gezegd wordt, ook niet
zonder invloed bleef dat in de bovenlanden aldaar een
einde kwam aan den gedwongen handel.
Over den gezondheidstoestand viel ter Oostkust van S u matra niet te klagen.
Van bewegingen op godsdienstig gebied werd niets vernomen , en evenmin van uitbreiding van den Islam onder
de Battaks. Onder de Klingalesche koeli's in Deli gingen
enkelen tot den Roomsch-katholieken godsdienst over.
§ 10. Riouic en

ondirhoorijheder..

Omtrent den toestand van het rijk Lingga-Riouw zijn
de berigten van 1879 vrij wel eensluidend met die van
vorige jaren. Het bestuur van den sultan en den onderkoning bleef even zwak als vroeger , en hunne gemagtigden (wakils) in de verschillende deelen van het rijk
handelden steeds geheel naar eigen goedvinden. Reeds
dikwerf is er van wpge het Europeesch bestuur op aangedrongen dat de wakils op gezette tijden zouden worden
opgeroepen om van liet door hen gevoerd beheer verslag
te komen doen en de zaken met banna lastgevers te bespreken , maar aan dezen wenk is nog nimmer gevolg
gegeven. Onlangs evenwel gaf de onderkoning een blijk
van activiteit door de oproeping van zekeren radja SAMAT
van Moroh , die verdacht werd een uitgebreiden smokkelhandel in opium te drijven en thans te dier zake te
Penjingat wordt aangehouden.
Op godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor. Hadji's
en Arabieren oefenen op de bevolking van den L i n g g a Riouw archipel geenerlei invloed uit.
Voor de Chinesche handelaren en eigenaren van peperen gambierplautages in dit gewest was het afgeloopen
jaar weder niet g u n s t i g , daar zij met uadeclige wisselkoersen te kampe
hadden en de genoemde producten
lage prijzen behaalden.
') Tot dusver werd slechts aan één der bestuurders een aandeel
in die schadeloosstelling uitgekeerd, welke voor het overige in de
zoogenaamde ncgorykas gestort en door den controleur ten behoeve
vr.n den publickcn dienst beheerd weid. De andere leden der bestuurscoinmissie genoten tot hiertoe enkel de anibtsvoordeelcn die
de regtspraak hun opleverde.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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Over den gezondheidstoestand viel over het algemeen
niet te klagen. De rijstprijzen, die gedurende een groot
gedeelte van 1879 hoog bleven, zijn in den laatsten tijd
g e l u k k i g zeer gedaald.
Op het eiland Sengarang tegenover de hoofdplaats Tandjong Pinang , waar reeds in het begin van het afgeloopen
jaar de uitschrijving van de bedrijfsbelasting onder de
Chinezen kleine ongeregeldheden had uitgelokt (verg.
vorig verslag blz. 19), brak den 13den J u l i j , juist toen
de aanslag in de nieuwe belasting te Tandjong Pinang
was afgeloopen, plotseling onder de Chinesche koelies een
hevig oproer u i t , dat waarschijnlijk was aangestookt door
hoofden van geheime genootschappen te Singapore. Diegenen onder de koelies, welke in de belasting berust
hadden omdat hunne hoofden zich voor de betaling aansprakelijk hadden gesteld, werden aangevallen docr hen
die van de belasting niets weten wilden. Slechts met behulp der van de hoofdplaats ontboden militaire m a g t , die
zich genoopt zag van de wapenen gebruik te maken
mogt het gelukken het oproer te dempen , doch niet dan
nadat 16 oproerlingen gesvond en 90 gearresteerd waren.
Enkele benden verspreidden zich in de naburige vaarwateren , welke gedurende eenige dagen door twee gewapende
sloepen (van de Timor en van de Ttlegraa.f) werden bek r u i s t , met liet gevolg dat de zwervende kwaadwilligen
de wijk namen naar Singapore. Intusschen werd (in de
laatste week van Julij) met den aanslag der bedrij!sbslasting op Sengarang een aanvang g e m a a k t , en toen daarbij
geen botsingen meer voorvielen, keerde het detachement
den 29sten der genoemde maand naar Tandjong Pinang
terug. Het spoedige en klemvolle optreden van het bestuur had nog deze gunstige u i t w e r k i n g , dat de Chinesche officiereu en groothandelaren, die met de plannen
tot oproer bekend moeten zijn geweest, maar uit vrees
voor wraakneming zich niet hadden durven blootgeven,
na de demping der onlusten de handen ineensloegen om
den invloed der onruststokers van Singapore tegen te gaan.
Ten aanzien van Indragiri kan worden medegedeeld dat
de soetan en de bevolking zich over 't algemeen ingenomen betoonden met de in 't vorig verslag (blz. 19)
besproken vestiging van een controleur in dat landschap.
Anders echter de rijksbestierder (radja moeda), die steeds
naijverig is op des soetans gezag , en zijne kuiperijen tegen
den zwakken vorst thans niet meer zoo onbelemmerd kan
voortzetten. Ook de andere aanzienlijken in Indragiri, meerendeels van Arabische afkomst en aan de vorstelijke
familie v e r w a n t , kunnen het door den controleur uitgeoefende toezigt niet goed dulden. In het najaar van 1879 ,
tijdens die ambtenaar zich tot herstel van gezondheid met
verlof te Tandjong Pinang bevond , liepen geruchten dat
deze anak radja's en saids het hoofd begonnen op te steken
en door woord en daad van hunne slechte gezindheid jegens
liet Europeesch bestuur deden blijken. De controleur werd
hiervan op zijn terugkeer naar Indragiri (in de eerste'
dagen van November) onderrigt door een schrijven van
radja ABDUL RACHMAN , den te Ringat gevestigden vertegenwoordiger des sultans van l . i n g g a , die den stand
van zaken zóó donker voorstelde , dat de controleur het
niet geraden achtte dadelijk tot Ringat door te g a a n ,
maar bedoelden gemagtigde bij zich ontbood te Kwalla
Tjenako , nabij de monding der Indragiri-rivior : ) , en inmiddels den resident van Riouw waarschuwde. De mondelinge berigten van ABDUL RACHMAN gaven den controleur echter aanleiding om zich tocli naar Ringat te begeven , en hij vond e r , hoewel eene zekere spanning onder
de saids niet te miskennen viel, den toestand veel minder
onrustbarend dan die hem be.-chreven was '). Hij zag dan
ook geen bezwaar om er te blijven , te minder toen hij
ingevolge de door den resident getroffen maatregelen de
beschikking erlangd had over eene gewapende zeilsloep ,
eene gewapende boot en een lOtnl gewapende politie-

:
) Te Tjenako heeft de sultan van Lingga mede een gemagtigde,
die er echter alleen is om voor rekening van den vorst handel te
drjjvcn in zout en rijst, enz.
s
) De bedoelde spanning schijnt veroorzaakt te zijn door een
onder de saids verspreid bcrigt dat hun in 1878 verbannen aanvcrwant SAID OEMBOET (zie vorig verslag blz. 19) te Amboina in
eene amokparti) zou zü'n doodgeschoten.
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dienaren '). In den aanvang van 1880 kon de controleur
berigteu dat de algorneene toestand in lndragiri vrij bevredigend was. Ook in de bovenlanden had een op verk e n n i n g uitgezonden politie-oppasser alles rustig gevonden ;
de rijstoogst was in diestreken niet g u n s t i g geweest, maar
in de behoefte werd voorzien door aanvoeren uit Djainbi.
Veel van die rijst werd verhandeld tegen vuurwapenen en
k r u i t , naar welke artikelen in de Djambische bovenlanden
groote vraag bestond. Een deel der bewoners \an Boveuindragiri en verscheidene lieden van Kwantan iiadden zich
dan ook aangelokt gevonden hunne wapenen te verkoonen.
Van eene verstandhouding met de partij van den ex-sultan
T A H A had de uitgezonden politie-oppasser niets kunnen
bespeuren , doch hij was alleen met den minderen m a n ,
niet met grooten in aanraking geweest.
Van de landschappen Mandah en Keteh is ditmaal niets
bijzonders gemeld.
§ 11. Banka.
De berigten nopens den algemeenen staat van zaken in
dit gewest luiden ook over 1879 weder bevredigend.
Onder de verschillende bestanddeelen van de bevolking
bleef eene geweuschte stemming heersenen.
De geschiktheid der inlandsche ambtenaren neemt gaandeweg toe. Een der districtshoofden zag zijne goede diensten
erkend door de toekenning van de gouden medaille en
van den titel van toemenggoeng.
Van uitbreiding van den Islam werd niets vernomen ,
en de hadji's en Arabieren oefenen op de bevolking en
zelfs op de inlandsche geestelijkheid geenerlei invloed uit.
Onder de Chinesche mijnwerkers zijn er die den Roomschkatholieken godsdienst belijden , doch hun aantal is g e ring in verhouding tot het totaal aantal werklieden van
dien landaard.
§ 12.

Bilüton.

Ook in Billiton kon de toestand in bet afgeloopen
jaar gunstig genoemd worden. De tinproductie bereikte
eene ongekende hoogte en dientengevolge nam de algemeene welvaart merkbaar toe.
Over den geest der bevolking jegens bet bestuur viel niet
t e klagen. Evenmin over den gezondheidstoestand en de
veiligheid. De landbouw bleef stationair en de oogst was
middelmatig.
§ 13.

Westcrafdeeling

tan

Bornco.

In het noordelijk gedeelte dezer residentie veroorzaakten
de Batang Loepar Dajaks door hunne aanhoudende sneltogten het bestuur voortdurend veel last. De troepen, die
blijkens het vorig verslag (blz. 20) in Februarij 1879 in de
door de Batang Loepars bedreigde streken werden geposteerd , hadden geen ontmoetingen met moordzuchtige benden
van dezen stam, en keerden in het laatst van Maart weder
naar hunne garnizoenen (Sintangen Pontianak) t e r u g , met
uitzondering van een detachement dat zich op den 2'Jsten
dier maand nog eerst naar de Kantoe-streken begaf, in
de hoop die nog tijdig genoeg te kunnen bereiken om een
aangekondigden sneltogt van eene bende, die zich op
Serawaksch gebied verzamelde, af te weren. Men kwam
echter te laat; den vorigen dag had de aanval plaats gevonden , en onder de Dajaks van Ampanang, die alle wraakzaamheid hadden veronachtzaamd, waren 25 koppen gesneld. In Junij vertrok andermaal een detachement naar
de Kantoe-streken om de Uajaks aldaar tegen de sneltogten
van de Batang Loepars te beschermen. Daar er alle kans
bestond dat onze langs de Ampanang-rivier gevestigde
') Ook de resident is in November fpergouvernementsstoomschip
Telegraaf) in lndragiri geweest, maar is niet tot Ringat gekomen,
omdat onze nederzetting al'iaar nog niet in zoodanigen toestand
gebragt was dat het hoofd des bestuurs er den soctan en den radja
mocda voegzaam zou kunnen ontvangen. De resident had uit voorzorg een detachement militairen doen inschepen, dat echter geen
dienst heeft behoeven te doen. Te Tjenako had de resident een
onderhoud met den controleur, wiens overkomst van Ringat werd
vergemakkelijkt doordien de onderkoning van Riouw voor zyn
transport welwillend zijne eigene stoombarkas had afgestaan.
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DajaKs die streek zouden verlaten wanneer zij niet op
eenigen blijvenden steun konden rekenen, besloot de resident, die den togt medemaakte, om te Nanga Kantoe,
aan de zamenvloeijing van de Kantoe- en Ampanangrivieren, eene inlandsche versterking te doen oprigten en
deze te doen bezetten door aangeworven Maleijers, bewapend met geweren. De benting kwam in weinige weken
gereed, en den 30sten Julij kon hare tijdelijke militaire
bezetting afgelost worden door de van Poutianak aangekomen Maleische huurlingen.
Mogt men zich vleijen on deze wijze ten westen van de
meeren (in de eigenlijke Kantoe-streken) volksverloop te
voorkomen , ook ten oosten en noordoosten daarvan, waar
voornamelijk onze Batang Loepars gevestigd zijn .dienden
de benden van RENTAP en andere aanvoerders, die men
tijdens de militaire bewegingen van Maart niet had kunnen
ontmoeten, alsnog te worden opgezocht met liet doel om
hen te nopen hunne scliuilhoeken in de nabijheid der Serawaksche grenzen te verlaten en zich weder rustig op
hunne vroegere woonplaatsen (meer benedenwaarts) neder
te zetten. In September werd daartoe andermaal een gedeelte der garnizoenen van Pontianak en Sintang op de
been g e b r a g t , en thans werd ook gebruik gemaakt van
inlandsche hulptroepen uit de verschillende landschappen
aan de Boven-Kapoeas, als Salimbouw, Soehaïd, Boenoet t
Djongkong, Piassa, enz. De t o g t e n , gedurende omstreeks
2*ja maand door deze troepen ondernomen tot in de onmiddellijke nabijheid der Serawaksche grenzen, hebben
niet de uitkomsten opgeleverd welke er van verwacht
•werden, aangezien slechts één van de Dajaksche aanvoerders zich formeel onderwierp, maar de overigen schijnen
daardoor toch veel van hun invloed verloren te hebben,
en van het Serawaksche bestuur is de toezegging verkregen
dat hun het verblijf op Serawaksch grondgebied zou belet
worden en dat aan de Serawak-Dajaks zou worden gelast
zich verder met de aangelegen heden onzer Batang Loepars
in ' t geheel niet meer in te laten '). De resident en de gewestelijke militaire kommandant achtten het noodig om te
Nanga Badou, op 3 uur afstands van de Serawaksche
grenzen, een militairen post te vestigen, en aan dit denkbeeld heeft de Indische Regering bij een besluit van 1
Februarij jl. hare goedkeuring gehecht. Voorloopig is op
genoemde plaats, welke van uit Poeloe Madjang (aan de
meeren) in één dag is te bereiken, een detachement achtergebleven van 1 officier en 25 bajonetten. Zoodra het in
aanbouw genomen établissement gereed is, zal Nanga
Badou eene grootere bezetting krijgen, tegen evenredige
vermindering der garnizoenen te Sambasen Singkawang,
terwijl dan ook de aan het garnizoen van Sintang" ontleende detachementen te Sniitau en Ambalau zullen kunnen
ingetrokken worden. De maatregel wordt gezegd reeds
eene gewenschte uitwerking te hebben gehad, daar niets
meer van vijandelijkheden, ook niet op kleine schaal, vernomen is.
Elders in het gewest kwamen geen verwikkelingen van
eenig belang voor. Tusschen Sapauk en Sekadouw rezen
oneenigheden die in Junij en Julij 1879 tot enkele sneltogteu aanleiding g a v e n , doch het geschil werd in de
eerste dagen van Augustus bijgelegd.
De Chir.esche bevolking hield zich in het afgeloopen
janr rustig. Bij de inning der bedrijfsbelasting werden
alleen in een paar Chinesche wijken nabij Pontianak nog
eenige moeijelijkheden ondervonden.
De Islam breidt zich in de Westerafueeling van Borneo
onder de Dajaks gestadig uit, en het aantal bedevaartgangers neemt jaarlijks toe. Van geestdrijverij valt echter
niets te bespeuren. Een uit de Straits afkomstige hadji,
zekere MOHAMAD T A J E B , die zich te Landak voor geleerde
uitgaf en in de missigit de plaats van den waarnemenden
:
) In Februarij jl. zijn een paar Serawaksche autoriteiten, nameljjk de president van het comité van bestuur dat tijdens de uitlandigheid van den radja met het dagel(jkseh beleid der zaken belast
is, en de vertegenwoordiger van den radja in de Serawaksche Batang
Loepar-landen, naar de Boven-Kapoeas gekomen, waar zjj eenige
zamenkomsten met onzen resident hebben gehouden, die zich met
Zr Ms. stoomschip Onrust derwaarts begeven had. BÜ die gelegcnheid zijn onderscheidene zaken besproken, maar geen bepaalde
regelingen getroffen, daar de vertegenwoordigers vanSerawak, met
het oog op den aanstaanden terugkeer van den radja, de te nemen
beslissingen aan dezen wenschten over te laten.
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vorst van dat rijk trachtte in te nemen, vertrok spoedig
•weder naar Singapore toen het bestuur zich met de zaak
bemoeide.
De rijstoogst was over het algemeen weder niet gunstig.
Alleen in Landak werd tot leniging van den nood de hulp
des bestuurs ingeroepen. Ook nu, even als in 1878, werden
aan den waarnemenden vorst aldaar rentelooze voorschotten
verstrekt, die hein in staat konden stellen rijst ten behoeve zijner onderhoorigen te koopen.
De handel bleef levendig. Voor de getah, waarvan de
uitvoer in 1879 weder belangrijk was, werden te Singapore steeds hooge prijzen betaald.
De gezondheidstoestand was bevredigend.
Met de vorsten van Sintang, Silat, Soehaïd en Salimbouw
werden regelingen getroffen ter bepaling van de grenzeu
van hun gebied en van 's Gouvernements regtstreeksch
gebied, en hierdoor werd eene sedert jaren hangende
kwestie tot afdoening gebragt. Aan den wensch van den
panembahan van Sintang, dat het Gouvernement zich zou
verbinden om diegenen zijner Dajaksche onderdanen, die
naar het gouvernementsgebied mogten willen overgaan,
aldaar niet toe te laten, is geen gevolg gegeven. Bij de
bekrachtiging der gemaakte regeling (Februarij jl.) heeft
echter de Indische .Regering aan den panembahan en ook
aan de bestuurders der drie overige landschappen de verzekering gegeven dat het bestuur zich niet opzettelijk er
op zal toeleggen om hunne Dajaksche onderhoorigen tot
verhuizing naar het gouveruementsgebied aan te moedigen.
In het algemeen toont de panembahan van Sintang zich
weinig handelbaar, hetgeen ten gevolge heeft gehad dat hij
de beste zijner rijksgrooten van zich vervreemd heeft.
De waarnemende panembahan van Landak zag zich genoodzaakt om een drietal leden der vorstelijke familie., die
zich als schadelijke elementen hadden doen kennen, voor
onbepaalden tijd uit het landschap te verwijderen. De
Regering wees hun de hoofdplaats Bandong op Java als
verblijfplaats aan.
De panembahan van Mampawa moest weder onderhouden worden wegens onregtmatige heffingen van Chinezen.
De sultan van Sambas kwam in de tweede helft van
1879 voor korten tijd naar Java over, zoowel om bij den
Gouverneur-Generaal zijne opwachting te maken, als om
eene ontmoeting te hebben met zijnen in 1854 naar Tjiandjoer
gerelegeerden vader. Aan dezen werd thans vergund met
zijn zoon naar Sambas terug te keeren, waar hij zich
echter geheel buiten de bestuurszaken zal moeten houden.
Het contract met Sambas dd. 23 September 1854 isonlangs door eene meer aan de tegenwoordige eischen voldoende regeling vervangen. Reeds den 23sten Augustus
1877 was met den sultan en de rijksgrooten eene nieuwe
overeenkomst gesloten, doch deze is eerst bij besluit van
3 December jl. door de Indische Regering bekrachtigd geworden, nadat daarin —bij suppletoir contract dd. 29 J ulij
1879 — eenige wijzigingen waren gebragt, ten einde de
bepalingen nopens de uitoefening van justitie en politie te
doen overeenstemmen met de beginselen welke ten grondslag zijn genomen voor de in behandeling zijnde nieuwe
organisatie van het regtswezen in dit gewest. Nopens
de toepassing dezer beginselen wordt ook in andere landschappen der Westerafdeeling van Borneo met de inlandsche vorsten onderhandeld.
In November 1879 overleed de vorst van Soehaïd, pangeran
SOEMA, en wel — volgens betrouwbare gegevens — in
den zeldzaam hoogen ouderdom van 120 jaren. Sedert 1780
was hij vorst van Soehaïd, en bij de stichting van Pontianak
(Januarij 1772) was hij reeds een jongeling. In 1871 was
de resident nog 't laatst met hem in aanraking geweest
tot het behandelen van zaken. Hij werd opgevolgd door
zijn eenigen zoon, verwekt bij eene wettige vrouw, niet
van vorstel ijken bloede.
In het bewind over Silat, sedert Augustus 1877 onvervuld,
werd eerst in het afgeloopen jaar voorzien. Het gezag werd
er tijdelijk opgedragen aan eene bestuurscommissie, daar de
voor de vorstelijke waardigheid bestemde oudste wettige
zoon van den overleden vorst nog slechts 8 jaren oud was.
Ook in Sekadouw is tijdelijk eene bestuurscommissie met
het beleid der zaken belast, doch zulks slechts zoo lang
de panembahan afwezig blijft, die met toestemming van de
Regering zijn land verlaten heeft om de bedevaart naar
Mekka te ondernemen.

In Tajan eindelijk, waar de panembahan wegens ziekte
afstand deed van zijne waardigheid, kwam diens oudste
wettige zoon, de pangeran ratoe, aan het bewind. Deze
bestuuraverwisseling, welke in Maart jl. plaats vond, zal,
naar men zich vleit, zoowel aan het landschap zelf als aan
's Gouvernements belangen ten goede komen.
§ 14. Zuider- en Oosterafdecling van Borneo.
De politieke toestand in de onder ons regtstreeksch gezag
staande gedeelten van dit gewest kan alleszins gunstig
genoemd worden. De ongestoorde werking der in 't afgeloopen jaar in werking gebragte regelingen nopens de
belastingen van de inlandsche en met haar gelijkgestelde
bevolking te heffen (vorig verslag blz. 168) getuigde van
den heerschenden goeden geest jegens het bestuur.
Ook de veiligheid van personen en goederen liet weinig
te wenschen over. In de maand November werden op de
passar te Amoenthai eenige Europesche fuseliers door een
amok makenden inlander verwond, maar dit was uitsluitend hieraan te wijten dat zij een van diens huisgenooten
getergd hadden.
De rijstoogst was in het afgeloopen jaar over het algemeen weder middelmatig. Slechts in sommige districten
slaagde het gewas uitmuntend, doch in andere streken
mislukten de aanplantiugen geheel, en in de Dajak landen
wierpen zij te naauwernood een redelijken oogst af. Bijzonder ongunstig was de toestand in het district Amoenthai,
waar de bevolking thans drie jaren achtereen met misge was
heeft te kampen gehad. Daar waar zulks het meest noodig
was, liet het bestuur het een of ander werk van openbaar
nut onderhanden nemen, ten einde de noodlijdenden inde
gelegenheid te stellen om geld te verdienen.
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevrcdigend.
Op godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor. De
Mohammedaansche leer breidt zich onder de Dajaks langzaam uit. Het Christendom wint er, ondanks de ijverige
pogingen der zendelingen, weinig veld.
In de binnenlanden bevestigt zich onze invloed meer en
meer. De controleur der Dajaklanden , die in Augustus 1879
met Zr. Ms. stoomschip Salak de Kahajan-rivier opvoer
tot Pehawan en zijne reis per praauw vervolgde tot ïewah ,
stelde zich aldaar in aanraking met de Dajakscne hoofden
van de Boven-Kahajan (het Roengan- en Manoehing-gebied). Bij die gelegenheid werd zekere TOEMBANG MAMBAT
tot algemeen hoofd voor bet Roengan-gebied verkozen ,
en in October is deze door den adsisteut-resident der afdeeling Dajak- en Doessoenlanden plegtig geïnstalleerd in eene
te Pehawan belegde vergadering van Dajaksche hoofden.
Omstreeks denzelfden tijd bezocht de controleur van
Sampit zonder eenig escorte de bovenlanden van Pemboeang
en drong aldaar door tot plaatsen die tot dus ver nog niet
door een Europeaan waren bereikt. Hij werd overal met voorkomendheid ontvangen, en verscheidene geschillen werden
aan zijne uitspraak onderworpen. In navolging van hetgeen
in de Doessuenlanden was geschied (verg. o. a. vorig verslag blz. 21), werd de bevolking aangespoord om zich in
grootere kampongs aan de hoofdrivieren te vestigen. T<;ezeggingen in dien geest werden door de hoofden gedaan.
In de Boveu-Doessoen vond de resident, toen hij in
Februarij en Mei 1879 die streken bereisde, den toestand
naar wensch De bekende MAXGKOE SARI, eertijds districtslioofd der Boven-üoessoen , gaf een doorslaand blijk
dat alle wantrouwen bij hem geweken was, daar hij zijn
oudsten zoon met den resident liet medegaan om te Band
jermasm onderwijs te ontvangen aan de school voor iulandsche onderwijzers.
Sneltogten kwamen, als altijd, in de binnmlanden nu
en dan voor; evenwel hoorde men er in het afgeloopen
jaar minder van dan vroeger.
Onze aanrakingen met de onder onze souvereiniteit staande
inlandsche rijken ter oostkust waren in het afgeloopen jaar
zeer levendig, waartoe vooral bijMroeg de op blz. 22 van
het vorig verslag besproken tijdelijke vestiging van een
maritiem station in de wateren van Berouw. Oorspronkelijk alleen ingestel I in het belang eener krachtige bestrijding van den zeeroof en den slavenhandel, werd dat
maritiem station in het najaar van 1879 ook dienstbaar
gemaakt aan de bewaking der grens van ons gebied ter
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oostkust vau Bornco. Hiertoe werd aanleiding gevonden
Boeloengan te huis behoorende vaartuigen do verpligting
in het berigt dat in de akte betreffende de veelbesproken is opgelegd om passen te voeren. De vorsten hebben geconcessie, welke de heer VON OVERBECK van den sultan willig toegegeven aan het verlangen van het bestuur dat
van Solok verkregen had, de Siboeko-rivier als de grens deze maatregel zou worden uitgevaardigd.
der Soloksche bezittingen op Borneo was aangenomen,
Over 't algemeen is in de drie genoemde rijken de toeterwijl in werkelijkheid ons gebied zich benoorden die stand gunstiger geworden dan hij vroeger was. De hoofdrivier uitstrekt tot de rotspunt Batoe Tinagat nabij den plaats Boeloengan, waar thans ook de sultan, die zich
mond der Tawau-rivier '). Tot dus ver was de grens van anders steeds op zijne rijstvelden ophield, een verblijf voor
ons gebied aan de kust niet door een zigtbaar teeken aan- zich liet bouwen , heeft in den laatsten tijd een veel netter
gewezen, maar in September 1879 is nu aan den linker- en welvarender aanzien gekregen door het verrijzen van
oever der Tawau-rivier de Nederlandsehe vlag geheschen verscheidene zeer goede woningen *).
en aldaar eene gewapende boot geposteerd, terwijl aan het
Goenoeng Taboer en Sambalioeng zijn thans weder met
oorlogschip in het station Berouw eene stoombarkas is elkaar verzoend. Nadat tusschen de mantri's der beide
toegevoegd ten einde met die gewapende boot in geregelde rijken eenige zamenkomsteu hadden plaats gehad, is ten
communicatie te kunnen blijven ').
laatste de sultan van Goenoeng Taboer er toe overgegaan
Dat aan den slavenhandel in gindsche streken door de om bij zijn oom, den vorst van Sambalioeng, een bezoek
oprigting van het bedoelde station een gevoelige slag is af te 'leggen , die niet gedraald heeft dat bezoek te beanttoegebragt, kan reeds hieruit blijken dat de waarde der woorden. Na die verzoening zijn aan beide zijden der
artikelen welke gemeenlijk tegen slaven werden geruild grensrivier over eene groote uitgestrektheid rijstvelden aanin den laatsten tijd ruim 40 pet. gedaald is. Herhaaldelijk gelegd en vele woningen verrezen. Aan de beide vorsten
werden praauwen aangehouden die voor dit schandelijk en aan hunne rijksgrooten is ernstig op het hart gedrukt
bedrijf gebezigd werden. De Salah bemagtigde er in Mei oin voortaan alles te vermijden wat tot eene nieuwe vrede1879 vier, met 17 opvarenden en 28slaven, eninOctober breuk aanleiding kan geven en om met elkander in overleg
werden door de Mouw 'S praauwen opgebragt met 20 op- te treden nopens alle maatregelen van eenig belang.
varenden en 44 slaven. Bij beide gelegenheden bleek dat
De bestuursaanrakingen met Koetei hebben in 1879
de vaartuigen in den Solok-archipel te huis behoorden, weinig meldenswaardigs opgeleverd. Door den sultan werd
en dat de aan boord aangetroffen slaven bestemd waren de noodige bescherming verleend aan den natuurondervoor Boeloengan en voor Sambalioeng. Aan deze lieden zoeker C. BOCK, die ingevolge eene opdragt van de Indiwerd natuurlijk de vrijheid geschonken, terwijl de opva- sche Regering de binnenlanden van zijn gebied bereisde,
renden ter beschikking van den bevoegden regter werden en hij volgde hem persoonlijk op zijn togt van de hoofdgesteld 3).
plaats Tengarang, dwars door Koetei, naar de Tewi'h en
Ook in de eerste maanden van 1880 zijn weder door de vervolgens naar Bandjermasin. (Zie nader hoofdstuk K
Mouw, zoomede door dePadang, verschillende van slaven- afd. II. In 1864 werd hetzelfde traject, van Tengarang
handel verdachte praauwen aangehouden en ettelijke ge- raar Teweh, afgelegd door den adsistent-resident H. G.
DAHMEN* , die echter op de Teweh-rivier bezweek.)
roofde of gekochte menschen in vrijheid gesteld.
In het vervolg zal het toezigt onzer oorlogschepen op
Van de bezuiden Koetei gelegen landschappen zijn geen
de inlandsche vaartuigen in de Berouwsche wateren met bijzonderheden vernomen; evenmin van Kottawaringiu in
minder bezwaar kunnen worden uitgeoefend dan tot dus het zuidwesten der residentie. Ten aanzien der zoogever, omdat aan alle in Goenceiig Taboer, Sambalioeng en naamde Tanah Boem boe-districten (oostkust), waar het
bestuur gevoerd wordt door van gouvernementswepre gekozen hoofden, is alleen te melden, dat toen in Mei 1879
') De ligging van Batoe Tinagat, bipkens het vorig verslag,
aldaar in het bestuur over Tjantong moest worden voorblz. 22, laatstelijk bepaald op 4° 21' NB., is door Zr. Ms. Btoonizien, voor het nieuw aangestelde hoofd eene instructie is
schip Mouw nader opgenomen en bepaald op 4° 12' 22" NB.
vastgesteld, zoo als ook reeds vroeger bij de optreding
*) De kuststreek tusschen de Siboeko- en Tawau-rivieren, die van een ander hoofd in die streek had plaats gehad
(verg. het verslag van 1874, blz. 74).
tot de Tidoengsche onderhoorigheden van Boeloengan behoort en

waar zich vroeger de kampong Bcngawang bevond, was in den
laatsten tijd geheel onbewoond. De bevolking heeft zich namelijk
verplaatst naar de streek bezuiden de Siboeko-rivier en aldaar aan
de Sambakkong-rivicr eene nieuwe kampong gesticht, welke zjj
insgelijks Bcngawang heeft genoemd. Toen de adsistent-resident
van Koetci en de Oostkust, vergezeld van het hoofd der Tidoengera
AMPAT TOE WAN en van den oudsten zoon van den sultan van
Boeloengan, deze kampong in Mei 1879 bezocht, bevestigden de
bewoners dat x'\j altijd , ook vóór hunne verhuizing, onderhoorig
waren geweest aan Boeloengan. Ook de bevolking eener andere
kampong, van ouderen datum, aan de Sambakkong-rivier gelegen
en dcnzclfden naam voerende als de.rivier, erkende hare onderhoorighcid aan Boeloengan. Aan beide kampongs is bjj die gelegenheid de vlag uitgereikt. Het vóór de monding der Siboeko-rivier
gelegen eiland Nanoekan is in vorige jaren, tijdens zekere pangeran
MOEBA aldaar het bestuur voerde, mede verlaten geworden. Een
paar afstammelingen van dit hoofd zijn thans te Boeloengan gevestigd. Zy verklaarden dat ook de vroegere bewoners van
Nanoekan nimmer eenig ander gezag dan dat van Boeloengan hadden
gekend. Bezuiden Siboeko dragen de verschillende Tidoengsche
landschappen de volgende namen: Sambakkong, Sebawang, Sesajap,
Betajou, Sekatti-Boedji en Sekatta-Djilandjong.
Op het eiland Tarakan, ongeveer tegenover dat gedeelte der
kust gelegen waar de scheiding is der Boeloengansche en Tidoengsche
landen, is in 't laatst van 1878, toen onzerzijds maatregelen werden
getroffen om er een kolendepót te vestigen, weder een gedeelte
van de bevolking teruggekeerd die er vroeger gewoond had, maar
cenige jaren geleden uitgeweken was omdat zij te veel overlast ondervond vau Soloksche zeeroovers. In October 1879 waren reeds omstreeks 200 personen in eene kampong onder pangeran DJAMALOEL
vercenigd, maar kort daarop verlieten zij het eiland opnieuw, naar
het schynt uit wrevel over het feit dat ecnigen hunner, die in
Sambakkong Soloksche slaven hadden opgekocht, op hunne terugreis naar Tarakan door de Salak waren opgebragt. Daarop is van
de vestiging van een kolendepót op Tarakan afgezien en besloten
er naby Batoe Tinagat een op te rigten. Aldaar is nu eene loods
en losplaats gebouwd en ter bewaking daarvan een inlandsch hoofd
aangesteld.
*) Dat ook de sultan van Goenoeng Taboer wel Soloksche slaven
opkocht, bleek in September 1879, toen er een 16tal (waaronder

§ 15. Celebes en onderhoorigheden.
Gebeurtenissen van bijzondere politieke beteekenis deden
zich in dit gewest in het afgeloopen jaar niet voor; zoodanige beteekenis kon ook naauwelijks worden toegekend
aan den aanslag die in Julij door een inlander gepleegd
werd op het leven van den adsistent-resident te Bonthaiu
(afdeeling Zuiderdistricten), want dit feit was alleen toe
te schrijven aan de ergernis welke in eene kampong was
5 vrouwen en 2 kinderen) eene schuilplaats kwamen zoeken op de
Salak, terwyi dit stoomschip in genoemd landschap kolen laadde
aan de mijnen in de Soengei Birong, waar die lieden voor den
sultan hadden moeten werken. Toen hy over de zaak onderhouden
werd, voerde de vorst als verontschuldiging aan, t'at gebrek aan
vrye mynwerkers hem genoopt had zich die slaven aan te schaften.
Hy zag nu echter van alle aanspraken op bedoelde lieden af, die
trouwens door hunne vlugt aan boord van het oorlogschip, in eene
streek behoorende tot het Nederlandsch Indisch gebied, reeds van
zelf vry waren. In het begin van 1880 werden door hein uit eigen
beweging een lltal slaven uitgeleverd, die kort te voren in zpn
ryk waren aangebragt.
*) Te Boeloengan zijn twee Europeanen en twee Chinezen gevestigd, die zich, even als de ter plaatse aanwezige Boeginczen,
voornamelijk bezighouden met het opkoopen van boschproducten
en het invoeren van rpst en lijnwaden. Volgens opgaaf van den
sjahbandar des sultans werden te Boeloengan gemiddeld jaarlyks
uitgevoerd 50 pikols vogclnestcn, 1000 pikols getah pertja, 100
pikols getah soesoe, 1000 pikols rottan en 100 pikols was, terwyl
dooreengenomen per jaar werden ingevoerd — behalve niet onaanzicniyke hoeveelheden lpnwaden — 2000 pikols rust, 300 pikols
zout, ICO bollen amftoen, 100 kisten petroleum en 200 krandjanga
tabak. De uitvoer had voornameiyk plaatsnaar Makasser, Samarang
en Singapore, van welke plaatsen ook de invoer-artikelen meestal
afkomstig waren. Ook wordt te Boeloengan eenige handel gedreven
met naburige landschappen.
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opgewekt door de onhandig* wijze waarop bat dorpshoofd
ili^ licin gegeven bevelen had tan uitvoer irebragt,
De gezondheidstoestand was niet bijzonder gunstig, daar
er veel koortsen an buiksiakten heerschten, maar voor

\i.iig verslag vermelde) agrarische regelingen ' ) , had bet
bestuur zich toch over de onder ben heerscheiide stemmiiig niet te beklagen. Dit laatste kan ook gezegd worden
Wat de gezindheid Har inlandsche bevolking i n ' t algemeen
betreft. Slecht! eenige. weinige ongeregeldheden deden zich
lanill'ouw en handel was liet jaar 1879 veel voorspoediger
VOOr. In het district Toiisawang (afdeeling Belang) moesten
dan liet voorafgegane; de rtystoogut was zeer voldoende,
lu de [nlandfcbe rijken was betover 't algemeen rustig. luOotober eenige beethoofden worden gevangen genomen,
die bet plan badden gevormd om den controleur te lijf
De vorst vnn Palsfignlpa (Mandhar) geraakte echter op
te gaan , dewijl zij wrevelig waren over de hun opgelegde
nieuw in onmin niet de leden van den hadat, en deze
hebben lieni in ilen aanvang van 1880 afgezet en in zijne I cultuurdieiisten (Imezeer deze geenszins bezwarend konden
beetefi , daar in 1879 ieder eiiltuurpligtige in Toiisawang
plaats een gewezen vorst uit bet naburige Madjene geniet meer dan 90 kollijboomen had bij te planten). O m kozen , niel. wien zij in Maart jl. naar Mnkasser zijn op-

gekouien, opdat de nieuwe orde van sakendoor het bestuur

streeks dienselfden tijd werd de band gelegd op een inlan-

inogt worden bevestigd. Daartoe is eerst overgegaan nadat
de adsistent-resident Ier beschikking van den gouverneur

der die een aanslag wilde ten uitvoer brengen op den
controleur van Tondano, maar zich in diens persoon vergist had. Omtrent dit feit is niets anders gemeld dan dat
de dader verklaard heeft door anderen te zijn omgekocht.
Beide zaken waren bij de afsluiting der Indische niededeelingen voor dit verslag nog bij den regter in onderzoek.
Van meer beteekenis waren de ongeregeldheden die in
de tweede helft van 1879 te Kenia ontstonden, toen bij de
toepassing' van het nieuwe reglement op de schutterij
in de Minahassa (Indisch Staatsblad 1878 n°. 107) een

zich [n Balaagoipa zelf overtuigd bad dat van de tot
stand gekomen bestuursverwisseling geen nieuwe verwikkelingea te vreezen waren. In Mamoedjoe (mede een der
Mand har-staatjes) is insgelijks inwendige verdeeldheid ontstaau, doch hier schijnt de vorst zich tegen de partij van
verzet, te zullen kunnen handhaven.
In het Wadjosche statenverbond zijn in 1879 de woeliogeu , die er bij den aanvang van het jaar broeiden ,
niet tot uitbarsting g e k o m e n , en schijnt de boofdvorst
(aroe niatowa) de gOBuohte schadeloosstelling voor de in
zijn regtstreeksch gebied (in Pamana) gepleegde gewelddadig'ieden uitbetaald te hebben gekregen. In de "erste
iiiaaiiileu van 1880 heeft echter de in 't vorig verslag genoemde AROE I'AUAIJ , vorst van Mario-ri-awo , zich in eene
erfeniskwestie als verongelijkte partij opgeworpen en met
behulp van Soppengscbe prinsen krijgstnerustingen g e inaakt om zich gewapenderhand regt te verschaffen. In
werkelijkheid schijnt A a o i PADALI niets minder te verlangen dan om met, het gezag in Wadjo en in Sidenreng
bekleed te worden, in de plaats van de bejaarde vorsten die
er thans bet bestuur in handen hebben. Door den gouverneur van Celebes wordt het mogelijke gedaan om botsingen te voorkomen, en tot dusver met goed gevolg. Niet
alleen hebben de aroe matowa van Wadjo en de vorst van
Sidenreng zijne vertoogen met instemming ontvangen ,
maar ook AKOE PAÜAI.I beantwoordde ze op eene wijze
die de hoop wettigde dat hij niet tot dadelijkheden zou
overgaan , en gaf zijn voornemen te kennen om naar Makasser te komen en zijne grieven persoonlijk aan de beslissing van den gouverneur te onderwerpen.
In verband met den toestand in Wadjo was liet van
veel belang om vooral in Zuid-Celebes streng de hand te
houden aan het in 1870 (Indisch Staatsblad n°. 302) uitgevaardigd algemeen verbod tegen den invoer van wapenen
en ammunitie in Nederlandsen Indie. Uit den aard der
zaak was dit niet gemakkelijk te doen in de inlandsche
rijken waar geen ambtenaren gevestigd zijn. In de tweede
helft van 1879 werd echter in de baai van Pare Pare een
stoomschip onder Engelscbe vlag — de Balara
Iiuyan
Sree van Singapore — wegens overtreding van bedoeld
verbod in beslag genomen.
Met Goa , Boni en Tanette bleef onze verhouding vriendschappelijk en vertrouwelijk. Boni , dat meermalen door
Wadjosche invloeden is bedreigd geworden , heeft thans
van die zijde minder te d u c h t e n , nu h e t — a l s een gevolg
van de in April jl. t o t s t a n d g e k o m e n eehtverbindtenisder
leenvorstin met een der kleinzonen van den vorst van
Goa — voortaan op den steun van laatstgemeld rijk schijnt
te mogen rekenen.
In twee rijken , Loewoe en L a i k a n g , g i n g door overlijden het bewind in andere handen over. De vorst van
Laikang kwam , kort na zijne verkiezing, te Makasser,
waar den 19den November 1879 een nieuw contract met
hem gesloten werd. In Loewoe werd eene vorstin gekozen.
Het nieuwe contract met den jongen sultan van Bima ,
waarvan in 't vorig verslag sprake was, kwam nog niet
tot stand.
§ 16.

Menado.

lOOtal personen, die zich sedert korteren of langeren tijd
voor » inlandsche b u r g e r s " (dat is van elders afkomstige
personen of afstammelingen van de zoodanigen) hadden
doen doorgaan , maar die ingevolge een ingesteld onderzoek geoordeeld werden op die kwaliteit geen aanspraak
te kunnen maken, door het besluur uit de schutterij afgevoerd en verpligt, werden om even als alle andere i n landers Ileerendiensten te praesteereu en hassilbelasting
te betalen. Verscheidene van die » valsebe b u r g e r s " weigerden de hun opgelegde heerendiensten te verrigten,
en werden daarvoor politioneel gestraft. Toen dit niet baatte,
werden de weigerachtige!! naar Menado opgezonden. Een
der gestraften bleef in 't laatst van September andermaal
in gebreke om voor een hem opgelegden beerendienst uit
te komen, en toen de controleur zich niet den wijkmeester
en een politie-oppasser naar zijne woning' begaf om hem
zijn p h g t voor te houden , greep de man zijn kapmes en
bragt daarmede den controleur verscheidene wonden toe.
De resident, van 't gebeurde onderrigt, spoedde zich met
den officier van gezondheid naar Kenia, maar vond den
gewonden ambtenaar reeds overleden, terwijl de moordenaar zich zelf ter beschikking van de justitie stelde. Opdat
vardar verzet zoo noodig door den sterken arm zou kunnen
worden tegengegaan, zonder het garnizoen ter hoofdplaats
Menado te verzwakken , werd n u , op verzoek van den
resident, een detachement van '26 mau van Makasser naar
Kema gezonden. Toen dit detachement aldaar in 't laatst
van November aankwam , had de tegenstand tegen de
bevelen van het bestuur echter reeds geheel opgehouden.
lntusschen hebben sedert sommige der uit de schutterij
afgevoerde personen nader langs voegzanien weg hunne
aanspraken op het inlandsch burgerschap doen gelden ,
en naar aanleiding daarvan zijn nieuwe onderzoekingen
nopens den staat dezer lieden ingesteld.
In November 1879 dreigden ook de pseudo-burgers te
Likoepang (afdeeling Kema), die zich aanvankelijk rustig
hadden gehouden , tot verzet te zullen overslaan , doen
nadat een der belhamels was opgevat, is men er zouder
verdere moeijelijkheden iu geslaagd die lieden weder tot
hun pligt te brengen.
Voor het overige was in de Minahassa de veiligheid van
personen en goederen iu 't algemeen vrij bevredigend.
De landbouw breidt er zich voortdurend u i t ; dech
de handel was in het afgeloopen jaar minder belangrijk
dan in 1878. De eigenaren van noteninuseaat-tiiinen maakten evenwel goede zaken ten gevolge van de stijging der
prijzen van dat product op de Kuropesche markt.
Van uitbreiding van bet Molianimedaansolie geloof werd
niets vernomen. Het Christendom daarentegen wint gestadig veld.
De hoofden in de Minahassa, die zich langzamerhand
er aan hebben gewend min of meer de Europesche levenswijze te volgen , leggen over het algemeen veel ten
koste aan de opvoeding hunner zonen, die nagenoeg

Ofschoon de inlandsche hoofden in de Minahassa , die
vroeger aan den ongeregelden toestand van het grondbezit aldaar zekere voordeden ontleenden , eenig ongencegen Lebben aan den dag gelegd over enkele der in |
') Zj) hebben zich ter zake ook tot de Tweede Kamer der
de laatste jaren tot stand gekomen (op blx. 96 van het
Staten-Generaal gewend. Zie Handelingen 187U-1880 blz. 197.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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zonder uitzondering trachten
worden opgenomen.

in gouvernementsdienst to

Wat de overige gedeelten iter residentie Ifenado ln-treft,
is ditmaal weinig bijzonders te vermelden. De radja's nu
Siituw (een der Sangi-eilanden) en van Kaidipang en Bo-

lang Oeki (opde noordkust van Celebes) kwamen te atenado
om den resident een officieel bezoek te brengen. Uit net
landschap Bwool wcnl eendergelijk bezoekaangekondigd,
in aar dit had hij den aanvang van 1880 nog niet plaati
gevonden. Ook de radja van Bolang ifongondo kwam in
.lulij 187!/ naar Menado, maar deze was derwaarts opge
roepen naar aanleiding van de menigvuldige klagten die
weder tegen hem gerezen waren . niet alleen wegens verwaarlooaing '/.ijner verpligtingen jegens het Gouvernement,
maar vooral wegens zijn wanbestuur, waardoor hij inliet
landschap zelf de grootste verbittering had opgewekt. De
voornaamste hoofden werden . terwijl de radja zich ter
hoofdplaats bevond , in de gelegenheid getto ld om nopens
zijne handelingen getuigenis af te leggen . en daarna werd
hij door den resident uitgenoodigd om zich daarover te
verantwoorden, maar hij onttrok zich hieraan door allerlei
uitvlugten , en toen hij ook een hem gestelden uitersten
termijn had laten voorbijgaan zonder iets van zich te doen
booten , ia hij hij een besluit van den resident dd. 6 October, waarop sedert de goedkeuring van de Indische
Regering is verleend, van zijne waardigheid ontzet en
voorloopig in hechtenis gesield. Nadat hij vervolgens door

het bevoegd gezag in Bolang Ifongondo tot verbanning

veroordeeld was , is hem 1'oerworedjo op Java als verblijfplaats iiangewezen. Inniiildels hadden zich in 't laatst van
1879 de controleur van Belang en de hoofddjaksa bij den
landraad te Menado naar Bolang Mongondo hegeven om
na te gaan wat er te doen zou zijn om in den verwarden
staal van zaken aldaar eenige orde te brengen. Zij hebben
er zich geruimen tijd opgehouden, doch het resultaat hunner verrigtingen is hier te lande nog niet bekend geworden.
§ 17.

Amboina.

In het grootste gedeelte «lezer residentie heerschte in
het afgeloopen jaar eene gewenschte rust. Op Ceram en
Boauo moest echter van de militaire raagt worden gebruik
gemaakt om de orde te bewaren, en enkele weinig boduidende ongeregeldhe'en kwamen voor onder de werklieden op sommige specerijlanden in de afdeeling Banda ,
en under de bevolking van een p;iar negorijen op Haroekoe
en Amboina, die met hare regenten overhoop lag.
Onder de verschillende bestanddeelen der bevolking
heerschte over liet algemeen eene goede gezindheid jegens
het Buropeeach bestuur.
Ten opzigte van de algenieene welvaart stond het jaar
187'> niet bij vorige jaren ten achter, maar de handel kon
zich nog niet verheffen uit den gedrukten toestand waarin
hij ginds geruimen tijd verkeerde. De oogst der specerijperken op de Banda-eilanden was wel niet zoo onvoordeelig
als in 1S78, maar toch nog verre van g u n s t i g , en de
prijzen , die voor de specerijen te bedingen wareu, bleven
laag.
De bovenbedoelde militaire demonstratien op Ceram vonden plaati aan de Klpapoetih-baai en in dat gedeelte van
het eiland — bewesten genoemde baai — 't welk onder
de benaming van Klein-Ceram bekend is. Nopens de aan
de Blpapoebh-baai uitgebroken ongeregeldheden kon reeds
in het vorig verslag (blz. 26) het een er. ander berigt
worieii. De troepen, die van de hoofdplaats Amboina der-

waarte gexonden werden om de negorijen Paulohi, Sama-

soeroe en Awaija tegen de berg-Alfoeren te besehermen ,
bleken geenszins overbodig te zijn. Twee aanvallen , waarvan de eene in April op Paulohi, de andere in Mei op
Awaija gerigt w a s , werden door hen afgeslagen. Bij den
eerwten , die weinig to beduiden had , werd van de bergAlfoeren slechts 1 man gedood , maar bij den tweeden
aanval vielen er aan hunne zijde omstreeks 40 dooden en
gewonden, terwijl van onze militairen 1 man gedood en
1 gewon,I werd en ook de bevolking van Awaija enkele
verliezen leed. De Alfoeren werden niet dadelijk in het
binnenland aangetast, omdat het in verband mét d e weèrsgesteldheid beter voorkwam daarmede tot September te
wachten. Yoor'shands werden dus slechts patrouilles uitgexunden in den omtrek der bedreigde negorijen , en ten
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slotte is hot geheel onnoodig gebleken om het binnenland
in te g a a n , want de voornaamste hoofden der Alfoeren
die do aanvallen hadden ondernomen , namelijk de radja's
van Sanahoe on W a s i a , onderwierpen zich aan het bestuur. De troepen keerden in Januarij on Februarij j l . naar
Amboina t e r u g , met achterlating van eene kleine militaire
bezetting te Paulohi.
In Kleiu-Oeram begonnen de Alfoeren in 't laatst van
1N79 dermate het land af te loopen , dat de strandnegorijeu zich ernstig belreigd achtten. Tal van lieden uit
Ilila , Boano, Baparoea, Haroekoe en andere plaatsen iu
de Molukkon, die, gelijk zij jaarlijks plagteu te doen,
tij'lelijk in Klein-Ceram vertoefden om er sago en boschproducten in te zamelen , namen de wijk en zagen zich
dientengevolge in hunne kostwinning belemmerd. Ten einde
de ontstane spanning te doen bedaren en de berg-Alfoeren van
hunne plannen af te schrikken, werden in de eerste dagen
van Januarij jl. eenige militairen van Amboina afgezonden
naar Ie meest bedreigde negorij Piroe, welk magtsvertoon
al spoedig eene gewenschte uitwerking had. Daar de Alfoeren zich stil hielden, keerde van lieverlede het vertrouwen onder de strand bewoners terug en begon de gewone bedrijvigheid te herleven. De bij tusschenpozen ondernomen patrouilleeringen leverden niets meldenswaardigs
op, en in Februarij kon het detachement weder i n r u k k e n ' ) .
Op bet hooger genoemde eiland Boano werd gedurende
ruim eene maand (Julij/Augustus 1879) een detachement
militairen van Amboina gelegerd , om toe te zien op de
behoorlijke naleving der bevelen welke van bestuurswege
gegeven waren om de bevolking der beide negorijen aldaar ,
die sinds geruimen tijd alle gehoorzaamheid aan hare regenten weigerde, tot haar pligt te brengen. Deze m a a t regel . gepaard aan herhaalde bezoeken van den controleur
van Hila, had de gewenschte uitwerking.
In het vorig verslag (blz. 27) kon nog slechts met een
woord worden melding gemaakt van de inspectiereis , door
den zoo even genoemden ambtenaar in October en November 1878 met het gouvernementsstoomschip Tagal gemaakt naar de Zuidwester- en naar de Tenimber-eilanden.
Ken jaar later werden de Zuidwester-eilanden op nieuw door
dien controleur bezocht met het oorlogschip Bromo *),
terwijl omstreeks denzelfden tijd aan den gezaghebber van
de Taijal eene reis naar Oost-Ceram, de Zuidooster-, Kei-,
Aroë- en Tenimber-eilanden werd opgedragen, die door den
op Waai gevestigden hulpprediker werd medegemaakt.
Aan de rapporten van den controleur, van den gezaghebber en van den hulpprediker nopens de bedoelde drie
reizen is het navolgende te ontleenen.
Op de reis in het najaar van 1878 werd — van Banda
uit - - het eerst Manoe of Vogel-eiland bereikt, maar daar
deze plek — een uitgebrande vulkaan — onbewoond i s ,
hield de controleur er zich niet op. Slechts nu en dan
wordt het eiland aangedaan door lieden van Oost-Ceram,
die er zwavel komen inzamelen. Vervolgens kwam de Tagal
ten anker bij Seroea, een eiland met een nog werkenden
vnnrberg, aan welks oostelijke zijde zich vier negorijen
bevinden. De inboorlingen zijn heidenen en zeer weinig
beschaafd. Het hoofd van eene der negorijen , de orangkaja
van Jarili, kwam aan boord van het stoomschip en berigttc dat er in den laatsten tijd niets bijzonders op Seroea
was Mingevallen. Daar Jarili op eene bijna ongenaakbare
hoogte l i g t , en aan het strand geen bewoners zijn , achtte
de controleur het ook hier nutteloos om aan wal te gaan.
Op Nila daarentegen, waar sedert vele jaren geen gouvernementa-ambtenanr was geweest, werd de negorij Roemadai
bezocht, en de controleur werd er vriendelijk ontvangen.
Op verzoek van de bevolking voorzag hij den waarnemenden orangkaja van een voorloopigen erkenningsbrief, in
afwachting dat hem eene definitieve aanstelling van wege
den resident zou kunnen worden uitgereikt. Dit geschiedde
toen Nila in liet volgende jaar met de Bromo werd bezocht. Op beide eilanden (Seroea en Nila) worden vrij goede
praauwen gebouwd, die geregeld aftrok vinden op Banda,
') Behalve door de militairen, waren b(j deze gelegenheid gedurende korten tijd ook patrouille en wachtdiensten verrigt door
eenige leden der schutterij van Hila, welke de controleur te dier
plaatse als escorte naar Klein-Ceram had medegenomen.
') De reizen werden door den controleur van Hila verrigt bjj
ontstentenis van den controleur ter beschikking van den resident,
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waarheen de bewoners ook klappers, pisang, djagong enz.
ten verkool) brengen. Op Nila vertoont zich mede nog
vulkanische werking.
Op de eilanden Tiaauw of Teoem en Dainme of Daam
W(>r,l — toen do Taijal er zich in 't laatst van 1878 hij
ophield — ook niet aan wal gegaan. Met liet eerste had
men in 't geheel geen gemeenschap; het eiland is trouwens, wegens de talrijke klippen die het omringen , niet
/.onder veel gevaar te naderen. Bij Dam me kwamen twee
hoofden aan hoord om den controleur te liegroetcii on te
verzoeken dat er weder, even als vroeger, een schoolmeester en een zendelingleeraar op het eiland mogten
worden geplaatst Wel waren er nog slechts 3 Christenen
overgebleven, maar de orangkaja van Batoemerah, die
het woord voerde, meende dat wel we Ier velen zijner
onderhoorigen het Christendom zouden willen aannemen
wanneer zij een godsdienstleraar in hun midden kregen.
Eu dit verzoek werd herhaald toen de controleur een jaur
later (op zijne reis met de Iiromo) den orangkaja en de
oudsten van Batoemerah weder ontmoette, ditmaal in hunne
negorij zelf, die sporen van welvaart droeg. Dammo is
een groot en vruchtbaar eiland , maar de beschaving is
er in de hiatste tien jaren merkelijk achteruit g e g a a n ;
de kennis der Maleische taal is er zoo goed als verdwenen
en de hoofden kleeleu zich weder als Alfoeren.
Beter was het in dit opzigt gesteld op Kouia, waar de
controleur beide keeren in de hoofdoegorij Djeroosoe met
veel voldoening examen hield. Op zijne eerste reis wees
hij den orangkaja dier negorij, die teveus hoofdregent
over het geheele eiland i s , op de wenschelijkheid dat ook
zijne heidensche onderhoorigen hunne kinderen ter school
zonden , waartegen zij wel geen bezwaar konden hebben
nu kerk en school gescheiden waren. Op zijne tweede reis
bespeurde hij dat aan dezen wenk was gevolg gegeven,
zoodat er onder de 89 scholieren reeds 20 kinderen van
heidensche ouders gevonden werden. Een godsdienstleeraar
ontbrak op het eiland, en de orangkaja gaf zijne vrees te
kennen d a t , wanneer er niet spoedig een k w a m , het
heidendom welhaast geheel de overhand zou krijgen ').
Aan Wetter werd alleen in 1878 een bezoek gebragt.
De controleur liet zich daarheen vergezellen door den radja
van Kisser, omdat de Kissersche regenten zich zeker gezag over de Wettersche kust toekennen. De waardigheid
van eerste hoofd (regent van de hoofdnegorij Ilwaki) was
op Wetter reeds sedert eenige jaren onvervuld, omdat
zich daar geen personen van aanzien bevonden die voor
het ambt in aanmerking konden komen , en onder de aanzienlijken op Kisser tot dus ver niemand geneigd was
bevonden om zijne woonplaats naar Wetter over te brengen. Sedert heeft zich een kandidaat op Kisser voorgedaan, die echter het beding stelde dat hij gedurende de
eerste drie jaren moest kunnen rekenen op steun en leiding van den radja van Kisser. Toen de controleur zich
in 1879, tijdens zijn aanwezen op Kisser, met beide personen hieromtrent trachtte te verstaan , stelde de radja
van Kisser de bewoners van Wetter's noord- en westkust
in geen gunstig daglicht; hij verzekerde dat deze lieden
door hunne roofzucht en woestheid de schrik waren van
de handelaren van R o m a , Kisser, L e t t i , en zelfs van
hunne naburen op de oostkust van Wetter. Op de jaarlijksche handelsreizen naar Timor Dilly werd, volgens zijne
opgaaf, Wetter steeds vermeden , tenzij de handelaren door
tegenwind of gebrek aan drinkwater of leeftogt gedwongen werden om er aan te leggen.
W a t den toestand op Kisser zelf betrof, de controleur
vond e r , zoowel toen de Tagal als toen de Bromo er ten
anker kwam , de bewoners in twist niet elkander en met
hun regent. Deze laatste, die reeds eenmaal (in 187G)
zijn lijfsbehoud in de vlugt had moeten zoeken , beklaagde
zich inzonderheid over de negorijen Jawoeroe en Lebelaoe ,
die zijne bevelen geheel in den wind sloegen. Ken broeder
van den radja , die zelf aan liet bestuur wenschte te komen ,
en zich bij voorkeur bij het heidensche deel der bevolking
') Volgens zijne opgaven telde men thans op Roma nog 251
Christenen tegenover 863 heidenen , en daarenhoven 500 a 600 slaven.
Deze bevolking (buiten de slaven) is over de v(jf negorijen verdeeld
als volgt: Djeroesoe 444 zielen, Noewaroe 377, Oerwakeka 174,
Laroewoni 105 en Hila 14. De Christenen znn allen, op 2 na,
gevestigd te Djeroesoe.
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aansloot, werd verdacht in de heerschendo tweedragt de
b u d te hebben. Wederkeerig werden ook grieven tegen
den radja ingebragt, zoo als bleek uit eene door den eontroleur belegde vergadering te Wonrili.(November 1878),
waartoe ook de orangkaja's der in verzet zijnde negorijen
waren opgekomen. Het gelukte toen eene verzoening te
bewerken , die echter niet van duurzauien aard schijnt te
zijn geweest, want eeu jaar later kwamen de oude grieven
weder bij don controleur te berde. Op zijne beide reizen
ging die ambtenaar de uitkomsten van het onderwijs te
Wonrili n a , die echter door veelvuldig schoolverzuim
weinig bevredigend werden bnvondeu. (Van de 100 ingesehrevon leerlingen waren er bij het laatste examen slechts
47 aanwezig.) De eerste maal werd het examen ook bijgewoond door den voor het naburig eiland Letti bestemden
hulpprediker, die 's anderen daags te Wonrili eene vrij
druk bezochte godsdienstoefening hield, bij welke g e l e geuheid 53 kinderen en 3 van Wetter gekomen volwassenen
gedoopt werden. De godsdienstleeraar verklaarde zich
bereid van tijd tot tijd naar Kisser te komen wanneer de
bevolking hem gelegenheid tot overtogt verschafte.
Op zijne tweede reis trof de controleur op dit eiland (te
Kottalama) een Duitscher aan , die jaren lang in Australië de
kustvaart had uitgeoefend en vaak ook de Zuidwestereilanden had bezocht. Hij wenschte zich, na verkregen
toestemming van den resident van Amboina, thans voor
goed op Kisser (waar hij zich eene vrouw had gekozen)
te vestigen , om van daar handel te gaan drijven op Timor
Dilly.
Letti werd insgelijks op beide inspectiereizen bezocht.
De eerste maal hield de controleur zich op in de negorijen
Serwaroe , Serai en Toetoekei, terwijl hij met de kiesgeregtigden van Tombra , waar bet negorijhoofd overleden was ,
i-ene vergadering aan boord hield tot het bespreken der
keuze van een opvolger. Te Serwaroe werd de met den
controleur medegekomen hulpprediker geïnstalleerd, en
met de oudsten dier p l a a t s , zoomede met den kapitan
van het eiland, overeengekomen dat zij tegen betaling
eene betere woning voor dien leeraar zouden bouwen,
daar het aanwezige huis in te vervallen toestand verkeerde.
Voor de instandhouding van het hier in 1876 opgerigte
wapenbord (verg. het verslag van 1877 , blz. 30 , noot 1)
bleek voldoende zorg te zijn gedragen. De school te Serwaroe telde 51 leerlingen, doch velen verzuimden de lessen. De trouwst opkomende scholieren toonden echter bevredigeude vorderingen te hebben gemaakt. Op verzoek
van den school meester gaf de controleur den kapitan in
overweging om de Christenen , die oorspronkelijk te Serwaroe gevestigd waren geweest, maar zich langzamerhand
naar de negorijen Tombra en Toetoekei verspreid en daar
reeds veel heidensche gebruiken overgenomen hadden,
zoo mogelijk te bewegen weder te Serwaroe hun verblijf
te kiezen , waardoor de belanden zoowel van den godsdieust als van het onderwijs zouden worden in de hand
gewerkt. De kapitan beloofde hiertoe ernstige pogingen
te zullen aanwenden. Ook te Serai, waar 30 leerlingen
ingeschreven waren, liet het schoolbezoek te wenschen
over; de schuld lag hier voornamelijk aan tegenwerking
van de zijde van den orangkaja, die eene persoonlijke
veete had tegen den schoolmeester. Op zijne tweede reis
bezocht de controleur ook Tombra, de grootste negorij
van het eiland , en bevestigde hier den in 1878 voorgedragen orangkaja, wiens verkiezing door den resident was
bekrachtigd. Tombra is, even als de meeste negorijen in
deze streken, op eene rots gelegen en door een zwaren
muur van klipsteen omgeven; de woningen zijn stevig
gebouwd, maar door onreinheid zeer onoogelijk.
Het eiland Lakor werd door den controleur alleen op
zijne eerste reis aangedaan. Om in de hoofdnegorij Worwawang te komen , moest hij een vrij moeijelijken weg
bestijgen , en toen de plaats lx»reikt werd, was de bejegening van de zijde der aanwezige bewoners (de orangkaja
en het meerendeel zijner onderhoorigen waren sedert een
paar weken naar hunne tuinen op de zuidkust vertrokken)
verre van welwillend. Die houding veranderde echter toen
de lieden van Lakor ontwaarden dat de controleur een
paar hoofden van Loeang en ISermataug bij zich bad ,
die op Letti waren aangetroffen, en aan wie , op hun
verzoek , met het stoomschip overtogt naar hunne eilanden
werd verleend. Bijzondere voorvallen hadden in de laatste
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jareu op Lakor niet plaats gehad! De bevolking is heidensch en komt in uiterlijk en kleeding overeen niet die
der omliggende eilanden. Hier en daar waren kleine verwaarloosde a..nplantingen van indigo, tabak en katoen
op te merk.'ii.
Aan eeue landing op Moa viel, toen de Tagal dit eiland
naderde, uithoofde van de zeer onstuimige zee niet te
denken, en met de Inboorlingen kon geen aanraking verkregen worden, daar eene hunnerzijds aangewende poging
om met een praauwtje naar liet stoomschip te komen
mislukte. Ook op zijne tweede reis vond de controleur
geen gelegenheid om bet eiland aan te doen, wat ook
minder noodig was, omdat hij reeds te Serwaroe met den
onderwijzer van Patti en een drietal Moasche hoofden
(orangkaja's van P a t t i , Weiwillis en Werwaroe) had
kennis g e m a a k t , die uit eigen heweging naar Letti waren
overgekomen toen zij boorden dat een gouvernementsambrenaar daar ter inspectie was. Over den g a n g van
zaken op Mua ondervraagd, verklaarden zij dat de school
te Patti goed in orde was en dat de onderscheidene negorijen geen geschillen onder elkander hadden.
Van Moa stoomde de Tagal naar Loeang. De bevolking
van dit eiland had indertijd om eene school gevraagd en
in de negorij Pipoepoen reeds een tijdelijk schoollokaal
opgetrokken. Thans werd haar een onderwijzer gebragr.,
en toen de controleur een jaar later andermaal te Pipoepoen kwam, bleken diens lessen met zeer veel vrucht gevolgd
te zijn. Hen 4Utal leerlingen waren ingeschreven, wier
vorderingen over 't algemeen de verwachting overtroffen.
In de behoefte aan een beter schoollokaal was nog niet
voorzien; trouwens was ook een deel der bevolking nog
in tijdelijke loodsen gehuisvest, daar in de eerste helft
vun 1878 de digt op elkander gelegen negorijen Pipoepoen, Laoepoen, Poepoeweni en Gerlorang grootendeels
door brand vernield en nog niet geheel herbouwd waren.
De kapitan van het eiland , tevens orangkaja van Poepoeweni, wierp de schuil voor het ontbreken van een behoorlijk schoolgebouw op de heidensche negorijen aan de
zuidkust, die zich onwillig betoonden om een gedeelte
van den arbeid op zich te nemen. Daar echter heidensche
kinderen tot dusver niet van het onderwijs gebruik hadden g e m a a k t , zou oe kapitan nu trachten het werk door
de Christenen alleen gedaan te krijgen.
Loeang i s , volgens de ingewonnen berigten, niet bijzonder
vruchtbaar. Schapen en paarden vindt men er n i e t , doch
geiten en pluimvee in overvloed. Het eiland is merkwaardig als de hoofdzetel van een godsdienstvorm die zich van
hier over al de Zuidwester-eilanden heeft uitgebreid : het
vereeren namelijk van de vruchtbaar makende krachten
in de n a t u u r , en voorts als de bakermat van den adelstand dezer streken. In 1878 moeten Makassaarsche bandelaren op Loeang de eerste proselieten voor den Islam
hebben gemaakt. De handel schijnt er bloeijend , te oordeeleu naar het aanwezen van allerlei vreemdelingen
(Makassaren , inwoners van Kisser, Babber enz.) die de
voortbrengselen van het eiland , voornamelijk d j a g o n g ,
padi , t a b a k , was, enz. opkoopen of tegen andere artikelen
inruilen. Ook drijft de bevolking van Loeang handel op
Portugeesch Timor, terwijl zij voorts een voornaam middel
van bestaan vindt in de vischvangst.
Van Loeang werd in 1878 langs het eiland Sermatang,
doch in 1879 regtstreeks naar Babber gestoomd. Op Sermatang ging de controleur niet aan w a l , omdat van een
paar aan boord gekomen oudsten vernomen werd dat de
hoofden der in het gebergte gelegen negorijen (Onpoeljara ,
Kot na ma , Mesaleta, Romdara, Gerwali en Eloe) of afwezig,
óf met het meerendeel hunner onderhoorigen in hunne ver
af gelegen tuinen aan het werk waren, en dat op het eiland
eene gewenschte rust heet echte. Op Babber vertoefde de
controleur beide malen in de negorij T e p a , die, in 187(i
afgebrand maar sedert herbouwd , een vrij schamel aanzien
heeft. De orangkaja had zich echter een flink huis doen
bouwen , daar h i j , nu zijne woonplaats meer dan vroeger
door ambtenaren werd bezocht, hen op betamelijke wijze
wenschte te kunnen ontvangen. Ook de bevolking toonde
deze bez >eken op prijs te stellen. Men vindt onder haar
geen Christenen meer, maar de in gebruik zijnde voornamen herinneren nog aan den vroegeren arbeid van zendelingen , en de vrouwen gaan nog gekleed even als de
Ambonsche Christenen.
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Ook de eilanden Dawaloor en Dawera werden op beide
reizen van den controleur bezocht, vooral om te trachten
de personen in handen te krijgen die in 1877 den voor
de parelvisscherij gebezigdeu Australische!) schoener Kingslon , waarop zij als duikers en matrozen in dienst waren ,
hadden afgeloopen. Het misdrijf, waarbij twee Europeanen
en twee Chinezen moeten zijn omgekomen, was in volle
zee gepleegd en werd gezegd zijne aanleiding gevonden
te hebbeu in de oumenschelijke behandeling welke de
opvarenden ondervonden hadden. Bij zijn eerste bezoek kon
de controleur geen aanrakingen met de hooiden en bevolking krijgen , daar het wegens de branding niet mogelijk
was aan land te gaan , en vafi het gewapend volk , dat
zich bij de negorij Welora op de oostkust van Dawaloor
aan het strand verzamelde, niemand aan boord wilde
komen. Met de Iiromo weder voor Welora komeude , vond
hij de houding der bevolking geheel veranderd. De menigte ,
die zich aan liet strand vertoonde, was ongewapend, en
er kwamen eenige praauwen naar het stoomschip, van
wier opvarenden werd vernomen dat de schuldigen aan
het bovenbedoelde misdrijf zich meerendeels ophielden te
Ankoeki op Dawera '). De pogingen die vervolgens werden aangewend om de hoofden van Ankoeki, nopens wier
gezindheid te Welora reeds zeer ongunstige berigten verkregen waren , over te halen om aan boord te komen en
de schuldigen uit te leveren, stuitten af op eene hardnekkige weigering, en nu werd die negorij voor zooveel
mogelijk uit het zware geschut van de Bromo gebombardeerd '). Naar Welora teruggekeerd, begaf zich de coutroleur een paar malen onder militaire bedekking naar den
w a l , waar ten slotte nog een 8tal personen , die tot de
bemanning van de Kingston hadden behoord , aangewezen
en uitgeleverd werden.
De voorafgaande aanteekeningen betroffen alleen de Zuidwester-eilanden. Van de oostelijker gelegen Tenimber-eilanden werden door de Tagal beide keeren (in 1878 en 1879)
alleen Vordate en Larat aangedaan. Op de tweede reis van de
Tagal (in 1879), die niet door een ambtenaar van het binnenlandsch bestuur werd medegemaakt, werden bovendien,
zoo als gezegd, de Zuidooster, Kei- en Aroë-eilauden
bezocht. De gezaghebber van het genoemde stoomschip
had toen in last op de verschillende door hem te bezoeken plaatsen den stand van zaken op te n e m e n ;
hoofden en bevolking gelegenheid te geven om mededeeling te doen van aanhangige geschillen of moeijelijkheden ,
waaromtrent zij de beslissing of voorlichting van het Europeesch bestuur behoefden ; misdadigers of andere schadelijke
elementen, die aan het Gouvernement ter bestraffing
moesten worden overgegeven , aan boord te nemen ; nieuw
opgetreden hoofden , voor zoover zij door den resident reeds
in hunne waardigheid waren erkend, te beëedigeu, of
andere, die nog geen aanstelling bezaten , ter erkenning
voor te dragen ; den hulpprediker van Waai in de gelegenheid te stellen eenige inlandsche Christengemeenten te
bezoeken ; op plaatsen , waar inlandsche scholen worden
aangetroffen , bij de hoofden aan te dringen op behartiging
der belangen van het onderwijs; en eindelijk voor zooveel
noodig ook andere dienstzaken te bespreken. Als inlandsche
gecommitteerden werden hem toegevoegd de radja van
Gah (Oost-Ceram) en die van Amar (Goram) ").
') Dawaloor en Dawera, beide hooge rotseilanden met steile
kusten en slechts hier en daar een smal strookje strand, z(jn van
elkander gescheiden door een rif, dat bn laag water nagenoeg droog
valt. Volgens de opgaven der lieden van Welora vindt men op
Dawaloor 6 negorijen, en wel aan de oostzyde, van het noorden
naar het zuiden gaande, Welora, Lakéléle, Letraasa en Ilgjopang,
en op de westkust Laprealan en Letwale. Dawera telt, volgens
hen, 5 negorijen, als: Ankoeki, Oeweer of Oefeer, Tewarlora en
Wateweh aan de noordkust, en Jetweli aan de zuidkust.
») De ligging van Ankoeki maakte het niet raadzaam er eene
landingsdivisie te debarkeeren. Voor een gedeelte is deze negorij
als het ware zamengegroeid met eene 150 voet hooge vooruitspringende rots; voor een ander deel ligt z[j, ongeveer 300 a 400 voet
hooger, boven op het gebergte.
s
) De radja van Gah bezit sedert 1867 eene aanstelling als gecommitteerde van het Gouvernement voor de zaken van Oost-Ceram
en de Ceramlaut-eilanden en ontvangt als zoodanig ook bezoldiging
uit 'slands kas. In Januarij jl. is hy, wegens blindheid, door den
resident van deze betrekking eervol ontheven, en is met de waarneming daarvan tydeiyk belast geworden de radja van Amar, over
wien zie o. a. het verslag van 1877, blz. 28.
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Op het. eiland Vordate ronden zoowel de controleur ven
ui la in 1878, aH il" gezaghebber der TtycJ in 187!*, da

bevolking In een eenigasina opgewonden toestand , omdat
zij beweerde in JH77 in harst] bande] met liet particuliere
gtoomeebip Jiyerou bedrogen te zijn geworden, doordien
verguld zilveren sieraden haar voor goud verk<jcht waren,
/ i j toonde zieh hierover nog zóó verhitten!, dat betraad*
zanni is geacht om van hestuurswege den handel te waarschuwen , aangezien liet niet onmogelijk voorkwam dat
zij hij nieuwe aanrakingen met handelaren zou trachten
zich wegens het voorgevallene te wreken '). Jegens het
bestuur was men op Vordate overigens goed gezind. In
de negorij Sabiani bevond zieh liet in 1870 opgestelde
wapen bord nog In goeden staat; een kolossaal houten
afgodsheeld was er hij geplaatst
Op Larat werd de controleur in de negorij W a t e d a l ,
op eene rots gelegen en slechts langs eene loodregt staande
ladder te bereiken , verwelkomd door eene hoogst bejaarde
vrouw , de moeder van den kortelings te voren overleden
oraugkaja, di« e r , met instemming der bevolking, voor*
loopig het bestuur had overgenomen , en van eene overgave van den zilveren rottingknop een een ander ongaarne
weten wilde.
Op Oost-Ceram bezocht de gezaghebber van de Taf/al
in November 1879 de negorijen Selor, Kilmoeri , Kissalaut,
Gah en Waroe. Bij een inwoner van Selor, die verdacht
werd handel in opium te drijven, werd eene huiszoeking
gehouden , die echter geen bewijzen opleverde. Het gebruik
van opium moet in de drie eerstvermelde kampongs algeineen zijn. De orangkaja van Kilmoeri werd onderhouden
over den vervallen staat zijner negorij, ook wat de wegen
en bruggen betrof, welke verwaarloozing hem reeds vroeger
onder het oog was gebragt. Ook de kampong Gah zag er
bouwvallig en onzindelijk u i t , zoodat ook hier op verbetering werd aangedrongen. De gunstigste uitzondering in
dit opzigt maakte Kissalaut.
Op Kilwaroe (Ceramlaut-eilanden) vertoefde de gezaghebber drie dagen om vergaderingen te houden , waarin
ettelijke zaken van knevelarij, diefstal en ook van moord
behandeld werden. Aan die vergaderingen n a m e n , behalve
de majoor van Gisser en andere hoofden der Ceraiulautgroep, ook deel de majoor van Kefliug en onderscheidene
hoofden zoowel van omliggende eilanden als van plaatsen
op Oust-Ceram.
Op de Goram-eilanden vergewiste de gezaghebber zieh
van den stand van zaken door te Ondoor op Goren) en Ie
Kiljobas op Manawoko aan wal te gaan. Z a g de bevolking
van Ondoor er armoedig en veronachtzaamd u i t , een gevolg welligt van het misbruik van opium waaraan zij
gezegd wordt zich over te geven, te Kiljobas werd een
betere toestand aangetroffen , en opmerkelijk was de bijzondere eerbied welken de bevolking hier zoowel voor
hare hoofden als voor den vertegenwoordiger van het G.iuvernement betoonde. De genoemde negorijen , ook die op
Oost-Ceram en Ceramlaut, worden alle door Moliaiiiinedanen bewoond. Of zij getrouwe en ijverige .aanhangers
zijn hunner leer valt te betwijfelen , daar do moskeeën
er over 't algemeen vervallen uitzien.
In eene vergadering met de verschillende hoofden der
Kei-eilanden , te Doellah gehouden , bragten alle aanwezigen klagten in over willekeurige handelingen en knevelarijen van de zijde der handelaren , die hunne eilanden
meestal tot het inkoopen van hout komen bezoeken. De
gezaghebber liet daarom eene in 't Maleisch gestelde bekendinaking aan gezagvoerders en handelaren a c h t e r ,
waarbij hun de eigendunkelijke toeöigening van voortbrengselen des lende en elke gezags-aanmatiging tegenover
de inwoners namens liet Gouvernement verboden werden.
Tevens werd hun daarbij aangewezen wat aan schuld*
eischers te doen stond, wanneer zij vorderingen tegen de
bewoners van Kei hadden. De radja van Doellah, die het
gezag wilde nederleggen omdat hem op Doellahlaut alle
ondergeschiktheid geweigerd werd , liet zich van dit voor-
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nemen terugbrengen , nadat het hoofd van Doellahlaut in
de Vergadering te Doellah voor ziehen zijne onderhoorigen
den radja plegtig vergiffenis gevraagd en beloofd had dat
deze voortaan op ile nakoming zijner bevelen zou kunnen
rekenen. Het wapenbord te Doellah werd steeds behoorlijk
in eere gehouden.
Op de Arofi-eilanden werden ettelijke negorijen zoowel
op den zoogenaamden voorwal als op den ucliterwal bezoclit. Op de plaatsen waar inlandsche scholen zijn gevestigd , namelijk in de voorwalsiicgorijen Wokam op liet
eiland van dien naam , Djoerdjella en Wangil op Wammer, en Maikor op liet eiland Maikor, werd niet bevredigenden uitslag de stand van liet onderwijs nagegaan. Door
den hulpprediker werd op elk dezer vier plaatsen (alle
kleine negorijen, die te zamen naauwelijks 500 zielen
tellen,) ook godsdienstoefening gehouden 2). Verder deed
de Tayul Oedjir op liet gelijknamige eiland en DoOO op
Waniiner aan. Het uiterlijk aanzien van Dobo gaf den
indruk van verregaande onzindelijklieid. Ook Oedjir, waar
het opiumschuiven sterk in zwang moet zijn , zag er vuil
en vervallen uit. Van de hoofden der drie eerstgenoemde
negorijen ondervond de gezaghebber veel medewerking.
Te Dobo werden door hem een paar malen algemeene
vergaderingen bijeengeroepen , waartoe ook hoofden van
andere negorijen opkwamen. De radja van Dobo zelf, de
anachoda LEBO , door het Gouvernement aangesteld als
hoofd der vreemde handelaren aldaar, was beide malen
afwezig, hoewel hij op de tweede vergadering door den
gezaghebber zelf, die hem in eene derachterwalsnegorijen
had aangetroffen , was voorbereid. Daar hij ook in andere
opzigten aan zijne vcrpligtingen te kort deed, heeft de
gezaghebber gemeend hem voor ontslag te moeten voordragen. Van eenige der te Dobo vereenigde hoofden werd
o. a. vernemen dat op Kohroor een paar Makassaarsehe
handelaren waren vennoord door een inwoner van Gailai.
Niemand durfde zich echter tot onderzoek dezer zaak naar
de berglanden te begeven. Te Maikor, van waar geen
orangkaja naar Dobo was opgekomen omdat die betrekking door overlijden vacant w a s , werd , onder de leiding
van den gecommitteerden gezaghebber, een tijdelijk hoofd
verkozen, daar de zoon van den overleden orangkaja,
dien men tot opvolger weuschte, nog niet den vereischten
leeftijd bereikt had. Zoo hier als te Wangil hoorde de gezaghebber veel van onwil en oneerbiedigheid der bevolking
jegens hare hoofden en oudsten , en onderhield hij haar
over deze tekortkomingen.
De liesprekingen met de hoofden der achterwals-negorijen
vonden veelal aan boord plaats. De Tayal kwam hier
o. a. ten anker voor Krei (of Karrai) op het eiland Trangan,
voor Gommo Gommo op W o r k a i , voor Wattelei (of Batoelei) op het eiland van dien naam , voor de eilandjes
Bamboe, Lolla, Meriri enz. Waar hoofden overleden waren
of hun ontslag vroegen , werd de bevolking in de gelegenlieid gesteld hare keuze kenbaar te maken , en werden
deze bestuurswisselingen , behoudens de nadere goedkeuring van den resident, voorloopig bekrachtigd. In de vacature van hoofd der vreemde handelaren te Lolla kou
echter niet worden voorzien , omdat daar ter plaatse geen
geschikt persoon aanwezig was. De bezochte achterwalsnegorijen worden alle door heidenen bewoond , terwijl twee
er van bestuurd worden door Mohammedanen. Ofschoon
de hnwonem eene eigene taal spreken , verstaan er reeds
velen het Maleisch door gedurigen omgang met Ohinesche
en Makassaarsehe handelaren 3 ), als ook met inlanders
van de voorwalsnegorijen. Hun voornaamste bedrijf bestaat
in liet duiken naar parelschelpen, dat geregeld twee malen
's j aars plaats vindt en door zekere heidensclie plegtigheden wordt voorafgegaan. Over 't algemeen schijnen ouder
de heidensclie bewoners van Aroë's achterwal bedrog en
diefstal minder in zwang te zijn dan onder de Mohamme») Bf gemis aan geregeld godsdienstig onderwijs is het niet te
verwonderen dat de Aroésche Christenen omtrent de eischen van
het Christendom zeer onkundig werden bevonden. Kr was dan ook
geen enkele aangenomen lidmaat onder hen. De inlandsche sehoolmeestera bepalen er zich toe des Zondags een stichtelijk woord voor
de gedoopten te spreken. Catechisatien worden echter door hea
niet gehouden.

') De gezagvoerder van de Ei/eron ontkende ten stelligste het
bedoeld bedrog te hebben gepleegd en verzekerde dat hfj den inlandsehen tolk, door wiens tusschenkomst hü met de Tenimberezcn
handel had gedreven, gelast had om han duideljjk te maken dat
de voorwerpen van vergald zilver waren. Waarschijnlijk heeft die
3
tolk de zaak in de taal der Tenimberezen niet duideiyk weten te
) In 1878 moeten op de Aroë-eilamlen Makassaarsehe handelaren
maken.
de eerste proselieten voor den Islam hebben g e m a a k t
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22
Koloniaal verslag van 1880. [Nederl. (Oost-) Indie.]
daansche bevolking aan de oost- en noordoostkust van
('eram. Ook hooft onder lion bet gebruik van opium nog
weinig ingang gevonden.
§ 18. Ternate.
In bet afgeloopen jaar bleef de algemeene toestand van
dit gewest bevredigend. Rustverstoringen deden zich nergens voor. De vrijverklaring der slaven in de rijken Tidore
en Ternate (verg. hoofdstuk F , § 8) kwam zonder moeijelijkheden tot stand.
In laatstgenoemd rijk werd in October 1879 de sultanszetel , na drie jaren onvervuld te zijn gelaten (verg. bet
verslag van 1877, blz. 3 4 , noot 1 ) , weder bezet, dewijl
de kuiperijen der verschillende pretendenten schadelijk
dreigden te worden voor de r u s t , en de bevolking bij
eene langere bestendiging van den intérimairen toestand
te zeer ontwend zou raken van het opbrengen van belastingen en het praesteeren van diensten ten hehoeve van
haren vorst. De nieuwe sulta') is de oudste wettige zoon
van den vorigen , en zijne verheffing is door de bevolking
van het rijk over het algemeen met ingenomenheid begroet.
Zoowel deze vorst als de sultans van Tidore en Batjan
toonden zich welgezind jegens het b e s t u u r , terwijl van
de zijde hunner rijksgrooten en hoofden evenmin moeijelijkheden werden ondervonden.
Omtrent sommige belastingen in Tidore en Ternate zijn
door tuMChenkontat van het bestuur in 1878 nieuwe regelingen g e m a a k t , waardoor aan de vorsten eene niet onbeduidende vermeerdering van inkomsten verzekerd en hun
dus stof tot tevredenheid gegeven is. Voor Batjan zijn de
te dier zake ontworpen veranderingen (zie vorig verslag
blz. 28) niet doorgegaan , omdat daartegen bezwaren rezen ,
en bij nadere bespreking met den sultan bleek dat hij
geen nadere regeling wenschte.
In het aan Ternate cijnsbare landschap Tomboekoe op
den vasten wal van Celebes, dat sedert 1874 zonder radja
geweest was (verg. vorig verslag blz. 2 8 , noot 3 ) , werd
in het afgeloopen jaar zoodanig hestuurshoofd aangesteld
overeenkomstig de keuze der bevolking.
In April 1879 deed de resident van Ternate eene reis
langs de kusten van Halmaheira en bezocht er de voornaamste strandkampongs. De berigten welke toen omtrent
de gezindheid der bevolking van dat uitgestrekte, eiland
werden ingewonnen, luidden g u n s t i g , en daar er sedert
vrij geruimen tijd geen gevallen van zee- of strandroof
waren voorgekomen , besloot de resident tot de opheffing
der kleine militaire detachementen, die in Julij 1877 tijdeiijk waren toegevoegd aan de posthouders te Gani, Maba
en Galela en ook van dat te Dodinga tegenover Ternate.
Toen in den verderen loop van het jaar ook de controleur ter
beschikking vele plaatsen op Halmaheira bezocht, om daar
meer publiciteit aan de vrijverklaring der slaven te geven
en nader den stand van zaken op te nemen, werden overal
rust en tevredenheid waargenomen en ontving die ambtenaar vele ondubbelzinnige blijken van ingenomenheid met
den tegenwoordigen toestand. Dit is voornamelijk te danken
aan het aanwezen van posthouders, zoowel in Ternataanseh
als in Tidoreesch Halmaheira, waardoor het bestuur beter
dan vroeger de bevolking kan beschermen tegen de willekeur
der oetoessans (vertegenwoordigers der sultansbesturen) en
tegen de afpersingen van reizende inlandsche hoofden en
grooten, die zich nu niet meer zonder voorkennis van het
bestuur naar Halmaheira mogen begeven.
Van do voorgenomen verbetering der gemeenschap te
land tusschen Galela en Tobello, bedoeld in 't verslag
van 1878 (blz. 32), is afgezien , omdat het nut van den
te maken w e g , die niet in regte rigting zou kunnen
loopen , betwijfeld werd, en de Tobellorezen zich afkeerig
toonden van den hun toegedaehten arbeid.
De gezondheidstoestand was op de eilanden der residentie
Ternate in 1879 over het algemeen g u n s t i g , doch de handel
bloeide evenmin als in 1878. Noemenswaardige uitbreiding
van den landbousv viel weder nergens op te merken. In
vele districten mislukte de rijstoogst.
Onder de Alfoeren gingen er enkele tot de leer van den
Islam over, doch de op Halmaheira gevestigde Christenzendelingen maakten geen enkelen bekeerling.
De veiligheid van personen en goederen liet in de rijken
van Tidore en Ternate nog veel te wenschen over. De

zee- en strandroof zijn er echter in den laatsten tijd aanmerkelijk gefnuikt, dank zij de krachtige maatregelen,
waarvan op blz. 28 van het vorig verslag melding werd
g e m a a k t , en de middelen die ook later nog werden aangewend om het kwaad uit te roeijen.
Toen het bleek dat na de laatste togten van onzen hougiaauvoerder SA II> MOHAMMED nog zeeschuimers in den Soelaeu den Bangaai-archipel waren overgebleven, heeft het
gewestelijk bestuur in de eerste plaats getracht hen door
een hunner vroegere makkers, den in 't vorig verslag genoemden MEDOM , te doen opsporen, en door toezegging
van volledige vergiffenis te doen overhalen om zich onder
zijn toezigt rustig neder te zetten op zoodanige plaatsen
als van bestuurswege zouden worden aangewezen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om te beproeven met
deze lieden het zoo goed als onbewoonde eiland Obi-Major
te koloniseeren , maar daarvan is moeten worden afgezien ,
dewijl MEDOM in Julij 1879 slechts 7 mannen met 3 vrouwen
en 8 kinderen van Soela en Bangaai medebragt, na er
vier maanden vertoefd te hebben. Nadat die personen onder
eede beloofd hadden zich niet meer aan zeeroof te zullen
schuldig maken, is hun de gelegenheid gegeven oui zich
onder MEDOM , die tot hun sengadji werd aangesteld, te
Tobello te vestigen en zich aan den landbouw te wijden.
Die vestiging heeft zich langzamerhand uitgebreid , en bij
het eind van 1879 hadden zich reeds meer dan 40 oude
Tobelloresche zeeschuimers als rustige burgers onder MEDOM
vereenigd.
Van diens hulp is in Januarij jl. andermaal gebruik
gemaakt om aanrakingen te verkrijgen met een drietal
nog bij het rooversbedrijf gebleven Alfoeren, genaamd KOTTÉ
KOTTÉ, MAJOR en M E J A N J I , die in September te voren in de

wateren van Soela en Bangaai weder van zich hadden laten
hooren , en op wie toen , doch vruchteloos, eerst door kruispraauwen van den salahakan van Soela , en later (in November en December) door de weder uitgeruste hongivloot
onder SAID MOHAMMED was j a g t gemaakt. Eerst eenige
weken nadat de hongi in zee was gestoken, vernam het
bestuur dat KOTTÉ KOTTÉ C. S. bereids hunne onderwerping hadden aangeboden , maar dat de sultan van Batjan ,
tot wien zij zich gewend hadden , hen op Obi, waar zij
zich ophielden , te vergeefs had laten zoeken. Die taak
nam nu MEDOM op zich, en hij kweet er zich zoo goed
van, dat na een paar weken de drie beruchte aanvoerders
onder zijn geleide te Ternate verschenen, met een 60tal
volgelingen (vrouwen en kinderen daaronder begrepen)
die zich mede onderwierpen. Zij hadden sedert October
voortdurend op Obi verblijf gehouden, doch in den laatsten tijd dieper landwaarts in dan gewoonlijk, en wel uit
vrees voor de hongivloot, van welker afzending hun b e rigt was gegeven door Tidoresche handelaren die op hunne
reis naar Amboina langs Obi waren gekomen.
Ook het kruisen van de hongivloot bleef niet geheel
zonder resultaat, daar deze in Februarij op het grootste
eiland der Saloewi-groep, zuidoostelijk van Bangaai, een
door KOTTÉ KOTTÉ aangewezen zeer gevreesden zeeroover,
zekeren TorOB, overviel, op het oogenblik dat hij er met
een zijner makkers aan wal wilde gaan. Men hoopte op
Saloewi de geheele bende van TOFOR in handen te krijgen ,
maar dit is niet gelukt , hoewel zij hardnekkig vervolgd
werd . eerst door de bemanning der hongi van SAID MOHAMMKD alleen, geleid door den als posthouder fungeerenden inlandsehen ambtenaar NOUSBWAM , en spoedig daarop
ook nog door eene van Bengaal ontboden inlandsche m a g t ,
waarbij zich eene sloepen-flotille en eene landingsdivisie
van Zr. Me. stoomschip Batavia voegden. Intusschen werden 3 mannen , 8 vrouwen en 10 kinderen uit de handen
der roovers verlost.
Sedert is de hooger genoemde ambtenaar NOERSRWAN
in den Bangaai-archipel gevestigd gebleven, en i n M e i j l .
heeft de Indische Regering besloten ook in den Soelaarchipel tijdelijk een posthouder te plaatsen , terwijl door
den resident inlandsche opzigters (pertada's) zijn aangesteld
op Obi en Saloewi, d i e , wanneer er verdachte praauwen
mogteu komen , daarvan berigt moeten zenden aan den
naast bijzijnden posthouder.
Niouw-Guinea is in het afgeloo|>eii jaar tweemaal bezocht geworden door den controleur ter liesehikking van
den resident van Ternate. Het eerste bezoek (in de maand
Februarij), dat alleen een gedeelte der Geelvinksbaai gold ,
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is reeds op blz. 29 van het vorig verslag besproken, liet
tweede vond plaats in September/November. Wederom
werd daarvoor het gouvernnmentsstooinschip Havik gebeziird «Int eerst langs de zuidwestkust voer en vervolgens
nadat te Amboina eenige gebreken aan de machine
zoo goe I mogelijk waren verholpen — langs de noordwestkust, waar men het echter niet verder kon breng'ii
dan tot hij de Schouten-eilanden (1.'I5° '.HY O.L.), omdat
zich op nieuw gebreken aan de vlampijpen enz. voordeden ,
die tot terugkeer noopten. Op het laatste deel der reis
kwam de Havik alleen ten anker voor Salawatti en Doreh ;
op het eerste gedeelte werden , behalve Lelintah op Misole ,
de volgende plaatsen op of langs den vasten wal van
Nieuw-Guinea bezocht, namelijk : Hati Hati en Patepi,
beide aan den zuidelijken ingang der Mac Clüer - golf;
verder langs de zuidwestkust, Telok K a p a u r , Tutangar
en het eiland Karras (dit laatste tegenover de Rijcklof van
Goens-hnai of Telok Serekor); de eilanden Adi, Nnmatotta ,
Aidoema (dit laatste nabij de Tritonsbaai) en Lakahia;
de negorij Wakorah (nabij de monding der Oetnnale-rivier);
en eindelijk het overig kustgedeelte tot op 139° 15 in
Prinses Marianne-straat (tusschen den vasten wal van NieuwGuinea en Prins Frederik Hendrik - eiland). Te Wakorah
vlugtte de bevolking bij de nadering van de sloep in de
boonien. Alle pogingen om de lieden naar beneden te
lokken mislukten zoolang de onzen aan land wurm. Beoosten Wakorah (Oetanate) werd te vergeefs naar bewoonde
plaatsen uitgezien. Ook Prins Frederik Hendrik - e i l a n d
scheen onbewoond , maar op den tegenoverliggenden vasten
wal van Nieuw-Guinea vielen hier en daar sporen van
bewoners op te merken.
Nieuwe bijzonderheden omtrent land en volk zijn bij deze
reis niet vernomen. In den omtrek van de golf van Mac
Cluer — de zoogenaamde Radja Ampat Misole van NieuwGuinea , meer bekend onder den algemeenen naam Onim di
Bawa, — schijnt de Islam veld te winnen, hetgeen zich
verklaren laat uit het vrij drukke handelsverkeer dat door
Mohammedanen van de Baud a-eilanden, Ceram en Oelebes
met die streken onderhouden wordt. Op de meeste plaatsen
aldaar werden missigits aangetroffen, en op Fauer fungeerde
een Oerammer als priester. De hoofden en bevolking zijn er
dan ook veel beschaafder dan de Papoea's ter noordwestkust.
Overal waar vroeger reeds merkteekenen geplaatst waren
ter aanduiding van onze souvereiniteit, werden die nog in
goeden staat aanwezig bevonden, behalve op het doorgaans
onbewoonde eiland Lakahia, waar men het wapenbord niet
meer aantrof. Thans werd er nogmaals een opgerigt., dewijl
het eiland eene zeer goede en gemakkelijk te vinden ankerplaats oplevert. Voor 't eerst werden overigens door den controleur Nederlandsche wapen borden geplaatst op Adi, op
Aidoema, te W a k o r a h , en aan den vasten wal iu straat
Marianne, op het punt waar de Havik hare terugreis
aanvaardde.
Te Doreh ontving de controleur de onder de Papoea's
arbeidende zendelingen aan boord, die weinige maanden
te voren , in A u g u s t u s , ook waren opgezocht door den
resident, toen deze zich (eveneens met de Havik) naar de
Mapia-eilanden begaf ').
Daar het weuschelijk wordt geacht het Nederlandsch
gedeelte van Nieuw-Guinea tot het uiterste grenspunt
(141° O. L.) te doen bezoeken, — aan de zuidkust om daar
alsnog een grensteeken op te rigten, en aan de noonllnut
om na te gaan of het in de Humboldtsbaai (Telok Lintjoe)
geplaatste nog in ongeschonden staat verkeert, — zal in
het loopende jaar Zr. Ms. stoomschip Bromo de zending
voltooijen, die de Havik niet geheel heeft kunnen volbrengen.
De zoo even vermelde reis van den resident naar de
Mapia- of St. Davids-eilanden werd ondernomen met het
doel om liet gezagvoereude hoofd aldaar van eene Neder') De resident bezocht o. a. de school van den oudsten der vier
zendelingen, op het eiland Mansinatn in de baai van Doreh, doch
kon niet veel vruchten, van het onderwijs bespeuren. Xiettegenstaande de school reeds geruimen tjjd in werking i s , waren slechts
enkele leerlingen in staat een weinig in hunne eigene taal te lezen
en gebrekkig te schrijven, terwijl geen hunner nog iets van het rekenen verstond. Met den evangelisatie-arbeid was het nog treuriger
gesteld De drie zendelingen die aangetroffen werden (de vierde
vertoefde om gezondheidsredenen te Tcrnate) deelden mede dat z(j
gedurig aan de koorts leden. In November vond de controleur hen
in redelijken staat van gezondheid.
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Inndsche vlag te vo irzieii, en omtrent zijne verpligtingen

jegens bet Gouvernement en den sultan van Tidore te
o n d e r r i g t e n , en om

t e v e n s a a n de beide vreemde o n d e r -

nemers , die er zich nedergezet hadden ten einde met
behulp van vreemd werkvolk de klapperbosschcn te e x ploiteeren (zie vorig verslag blz. 29), den weg aan te wijzen
om hun verblijf en hunne onderneming te wettigen. Zij
gaven hun voornemen te kennen om dien weg in te slaan,
maar bij den aanvang ra» IN80 hadden zij aan dit voornemen nog geen gevolg gegeven. In April jl. is de resident
aangeschreven om , indien de bedoelde personen inmiddels
niets van zich mogten hebbeu laten hooren , naar de redenen
daarvan een onderzoek te doen instellen. De Regering
moest er te meer prijs op stellen om alle onzekerheid nopens
hunne onderneming spoedig te doen ophouden, dewijl van
eene andere zijde eene aanvraag was gedaan om de Mapiaeilanden iu huur te erlangen 2 ).
De inheemsche bevolking der Mapia-groep, die door
ziekte en door vroegere slavenjagten (waaraan zich lieden
van Gebeh schuldig maakten) zeer in aantal verminderd
moet zijn , telt thans niet meer dan V.i zielen ; zij hellen
meer naar liet Maleische dan naar het Papoensclie type
over, en schijnen, vóór de komst van het vreemde werkvolk , in lang geen aanrakingen te hebben gehad met de
bevolking van andere eilanden. De grond is er geheel
bedekt met klapperbossehen en er is eene goede gelegenheid voor de tri pang vangst, doch overigens leveren de
Mapia-eilanden niets op.
§ 19.

Timor.

Op de verschillende eilanden van den Timor-archipel
liet de algeineene gezondheidstoestand in het afgeloopen
jaar veel te wenschen over, daar koortsen , buik- en oogziekten menigvuldig voorkwamen. Aan voedingsmiddelen
bestond, voor zoover vernomen werd, nergens gebrek
hoewel de Ijagong-oogst tegenviel.
De handel is achteruit gegaan sedert, de invoer van buskruit en vuurwapenen zoowel in het Nederlandsche als
in het Portugesche gedeelte van Timor verboden werd
(verg. vorig verslag blz. 3 0 , noot 5).
Behalve op de eilanden Rotti en BaVOO, zoomede in de
omstreken der hoofdplaats Koepang , is de veiligheid in
dit gewest nog zeer gebrekkig. Zoo worden in MiddenTimor op groote schaal karbouwen en paarden geroofd ,
en hij de gemakkelijke gelegenheden om het geroofde over
de grens van bet Portugee.-ch gebied in veiligheid te brengen is daar weinig tegen te doen. Op verschillende eilanden kost het geen moeite om menschen te vinden die voor
eene kleinigheid een sluipmoord plegen willen. Op Floret,
Allor, Pantar en Louiblen deinzen de barbaarselie bergbewoners ook voor geen moorden t e r u g , wanneer zij aan
hunne roofzucht niet op andere wijze kunnen bot vieren.
Uitbreiding van den Islam werd niet waargenomen . en
over 't algemeen oefent de Mohammedaansche geestelijkheid in den Timor-archipel weinig of geen invloed u i t ;
in het landschap Endeli (.Midden-Flores) echter , waar men
vele fanatieke hoofden v i n d t , staan de hadjt's in groot
aanzien. Het Christendom won in den Timor-archipel ook
geen veld, en heeft er nog weinig goede vruchten ge I ragen. De Christenbevolking wordt l u i , onzindelijk en bijgeloovig genoemd, en het schijnt dat men onder haar
zelfs nog koppensnellers vindt.
In September 1879 volbragt de resident eene belangrijke reis door de binnenlanden van T i m o r , met liet doel
om de sedert vele jaren verslapte betrekkingen met de
verschillende landschappen te verlevendigen, en tevens na
te gaan of een bruikbare weg te maken zou zijn van
Koepang naar Atapoepoe *). De dik werf gekoesterde vrees ,
J
) De in 't vorig verslag bedoelde overeenkomst betreffende de
exploitatie der Mapia-eilanden, in 1859 door een ingezetene van
Ternate met den sultan v:in Tidore aangegaan, is buiten uitvoering
gebleven, en is in 1X1'.) konvn te vervallen.
') Thans kan de gemeenschap te land tusschen beide plaatsen
slechts onderhouden worden langs schier onbegaanbare paden (ter
gezamenlijke lengte van meer dan 150 palen), bergop, berg ai , tusschen de «00 en 4250 voeten boven de oppervlakte der zee. Ter
verbetering van de slechtste gedeelten zijn van bestuurswege ijzeren
koevoeten en steenliamers verstrekt, doch zonder deskundige leiding en voorlichting zal het den hoofden moeijelijk vallen een goeden weg te doen aanleggen.
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dat ile beetureude ambtenaren on zoodanige reis aan on*
heusebe bejegeningen van de zijde der woeste Timoresen
/ouden blootstaan , heeft zich niet bevestigd. Overal waiir
bij kwam , genoot <le resident iiet beste olitliaal '). De
bevolking was nog ten Mille in liet besef barer onderhoo-

righcid aan net Gouvernement, en bet contract ren 1756
scheen nok overal hekend t<> zijn. De omstandigheid dat
de railju's uog seliier niininer te Koepang waren geweest,

werd nierdoor verootadhuldigd , dat liet bun moeijelijk viel
de gescbenken (goud en was) bijeen te krijgen, die zij
volgens gebruik voor den resident moesten medebrengen ,

en dat zij hun land ongaarne verlieten uit beduchtheid
voor itrooptogten van naburen. Sommige lioofden, die
reeds sedert jaren in functie waren, werden door den resi-

dent alsnog in hunne waardigheid bevestigd'). Het waren
de radja'i van lnsana (welk landschap, ten gevolge van
de aanrakingen die het onderhoudt met liet aangrenzende
üikoessi , tot in den lnalsten tijd nog eenigszins naar bet

Portugeeach gezag overhelde), van Naitimoe, Mandeoeen
Arnakono , zooinede de lorubboot van Dirmaa '). Voorts
ontvingen de hoofden van Noenbena , Bidjoepoenoe en Koesa
op bun verzoek nog Nederhuidsehe vlaggen.
De stoffelijke toestand van Midden-Thnor en Beloe wordt
door den resident in vele opxigten gunstiger genoemd dan die
waarin de bevolking der omstreken van Koepang verkeert.
Het klimaat is er beter en de bodem rijker. Voor de koftijcultuur vond de resident op vele plaatsen het terrein uiterïnate geschikt, en over bet n u t eener uitbreiding of beproeving dier cultuur werden hoofden en bevolking breedvoerig onderhouden, inet belofte dat hun van bestuurswege zaden zouden gegeven worden , gelijk die reeds met
goed gevolg verstrekt waren aan de hoofden in het land*
schap Mollo of Oimatan, waar de resident reeds een vorig
nianl vertoefd had. Üe veestapel in de bezochte landschappen
kon talrijk heeten 4 ). Te betreuren was alleen het schier
algemeen gemis van veiligheid en regtszekerheid. In onderscbeiiiene landschappen klaagde men over voortdurende
rooverijen , vooral van lieden uit Anianoebang. Veelal worden bij dergelijke rooverijen ook koppen gesneld. Echtelijke WOUW en zedelijkheid zijn bij de stammen die centraal Timor bewonen zeer zeldzaam. De resident deed op
zijne reis al verder de bevinding op dat bijna alle radja's
en mindere hoofden nog slaven houden , wier lot echter
zeer dragelijk is , daar de eigenaren deze dienstbaren , uit
vrees nat zij anders zouden wegloopen , doorgaans als
huisgenooteii behandelen. De slavinnen zijn gewoonlijk
zelfs beter dan de overige vrouwen gekleed; de meesten
dragen zilveren en gouden armbanden.
Verschillende hoofden van landschappen die niet door den
resident bezocht waren geworden , o. a. de radja's van
Flalarang , Lidak en L a m a k n e n e , lieten later te Koepang
of aan den post houder te Atapoepoe te kennen geven dat
zij niet minder gaarne bet hoofd des bestuurs hadden
willen ontvangen en daartoe reeds het noodige in gereedheid hadden g e b r a g t ; en toen de resident zich iu October
met Zr. lis, stoomschip Padan// te Atapoepoe bevond,
ontving hij daar een bezoek van den radja van Beboki,
die een poos uit zijn landschap afwezig was geweest en
daardoor in September den resident niet ontmoet had , zoomede van den radja van Djenillo en de oudsten van Harneno. In Anianoebang — van ouds bekend als niet zeer
gunstig jegens het Gouvernement gezind (verg. het ver') Achtereenvolgens werden bezocht de landschappen Manoebait,
Hesi.uua. Netpala, Kidjoepoenoe, Naitoko lAmakono), lnsana,
Beboki, Naitimoe (dat in 18.17 in verceniging niet Lidak tegen
het Gouvernement in verzet was geweest >, Mawleoc, Dirmaa, Koesa
en Wewain, welke laatste drie landschappen, naar het schijnt,
tot Waiwikoe belmoren.
;
) In de uitgereikte akten van bevestiging is o. a. opgenomen
de vooraf door de hoofden afgelegde en beëedigde verklaring dat
zij zullen nakomen alle bevelen die hun namen» het Gouvernement
gegeven worden.
s
) Deze laatste is eigenlijk radja van Teo'en, Wewain, Koesa,
Bebotin, Nomboni, Oemalarang, I.ongsoc en Oewaloe.
4
) Volgens berigten van Mei jl. was sedert cenige maanden in
Midden-Thnor eene groote sterfte onder de karbouwen gekomen,
vooral in de landschappen Silawang, Lainaksanaloc, Fialarang en
Djenillo, waarheen de ziekte uit Portugeesch Timor scheen teztyu
overgebragt.
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slag van 187<> blz. 31) — schijnt de reis door MiddenThnor sommige hoofden , o. a. die van Nawogasa en Niki
Niki, naijverig en op toenadering belust te hebben g e maakt. Ook de radja van Amanatoeng, een landschap
tusm-heu Anianoebang en Waiwikoe, uitte den wensen
dat de raaident zijn gebied zou komen bezoeken.
In het landschap Amfoang, waar ingevolge de nieuwe
organisatie van het bestuurspersoneel in de residentie Timor
(Indisch Staatsblad 1879 n°. 21) een der posthouders zijne
Standplaats heeft gekregen (in plaats van te Paritti in de
omstreken van Koepang) , werden de hoofden hierop door
den resident voorbereid. De radja van Ainlbang-Sorbian
toonde zich niet de vestiging van dien ambtenaar ingenonien , en toen eeu zijner onderhoofden in de dóór den
resident belegde vergadering de meening uitte dat hij toch
geen ander gezag dan dat van den radja wensebte te erkennen , viel hem daarvoor eene bestraffing ten deel.
De onderhoofden van Amarassi verklaarden zich in Junij
187!» onafhankelijk van hun radja, omdat hij in den laatsten tijd zijn volk, in strijd met den a d a t , op allerlei
wijzen had onderdrukt en mishandeld, het vee en andere
eigendommen der bevolking had geroofd , en aan de vroeger vrijgestelde lijfeigenen weder slavendiensten had opgelegd *). De pogingen van het bestuur om vrede tusschen
den radja en de onderhoofden te doen sluiten, stuitten
»f op den onwil der laatstgenoemden. Zij beweerden dat
zij in bet geheel geen radja moesten h e b t e n , maar regtstreeks onder den posthouder te Babauw behoorden te staan.
Op Rotti kwamen weder eenige grensgeschillen voor,
welke het bestuur iu der minne wist te beëindigen ; overigens was de toestand daar, even als op Savoe, bevredigend.
Van de drie nieuwe posthouders, waarmede het Europeescb bestuurspersoneel in den Timor-archipel in het
afgeloopen jaar versterkt w e r d , kregen er twee hunne
standplaats op Soemba (te Memboro in het westelijk en te
Melolo in liet oostelijk deel van het eiland), terwijl de dorde
voor de noordkust van Flores (te Maumeri) bestemd werd.
De te Memboro gevestigde Endehnezen waren met de
komst van bedoelden ambtenaar niet ingenomen , omdat
zij begrepen zich thans niet langer ongehinderd op den
uitvoer van slaven naar Soembawa en Lombok te kunnen
toeleggen , en een hunner trachtte de bevolking op te
ruijen om den posthouder te verjagen. Daar de radja van
Memboro togen hunne aanmatigingen niet opgewassen w a s ,
zijn deze vreemdelingen gesteld onder een eigen hoofd ,
regtstreeks ondergeschikt aan den posthouder. Overigens
heeft de aanwezigheid van dien ambtenaar reeds nuttig
g e w e r k t , daar hij in de gelegenheid is geweest om te
voorkomen dat er vijandelijkheden uitbraken tusschen de
landschappen Tamboelowoka en Anakala en tusschen Lewa
en Kadoemboe.
In het landschap Endeh kwamen in het afgeloopen jaar
gedurig verwikkelingen voor. Op den posthouder te Amboegaga werd een moordaanslag gepleegd door een bergbewoner , die door een paar badji's daartoe was omgekocht,
dewijl zij zicli wilden wreken over eene straf welke een
hunner bloedverwanten door het toedoen van dezen ambtenaar had ondergaan. De aanslag werd verijdeld en de
dader g e v a t , maar zijne medepligtigen wisten te ontkomen,
geholpen door den fanatieken radja van liet landschap,
die vervolgens zijn post verliet en de hoofden uit de binnenlanden overhaalde om zich met eenige strandkainpongs
welke op zijne hand waren te vereenigen , ten einde de
goed jegens bet Gouvernement gezinde kampongs te beoorlogen, bijaldien zij pogingen mogten in 't werk stellen
om de schuldigen uit te leveren. Een paar van de laatstbedoelde kampongs werden door de partij van den voortvlugtigen radja in brand gestoken, maar de aanvallers
werden door de ons getrouw gebleven hoofden, gesteund
door den posthouder en eene gewapende boot, naar de
boasehen teruggedreven.
Tusschen Tonggo (een onderdeel van Endeh) en Keo
(een aangrenzend landschap) hadden vijandelijkheden plaats,
welke bare oorzaak vonden in het feit dat de radja van
Keo in April 1879 de Nederlandscbe vlag bad aangenomen ,
't geen de lieden van Tonggo (die welligt de partij van
den voortvlugtigen radja van Endeh gekozen hadden) niet
') Door bemiddeling van het bestuur werden deze lieden weder
naar hunne kampongs teruggezonden.

Bijlage C.
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konden dulden. Een paar andere radja's aan de zuidkust
van F i o m . < ne v a u &'ka e u l > ü n a > oostelijk van Endeh
g e l c c n en tot de onderafdeeling Larantoeka belioorende,
werden er in het afgeloopen jaar door den gezaghebber
van Larantoeka zonder veel moeite toe gcbragt om de
Portugesche v l a g , die zij ook na de bij ons tractaat
met Portugal (Indisch Staatsblad 1860 n°. 101) Betroffen
grensregeling nog waren blijven voeren, tegen de Nederlandsche vlag te verwisselen. In October 1879 werd op
beide plaatsen onze vlag plegtig geheschen , integenwoordigheid van genoemden gezaghebber en van de posthouders van Maumeri (Noord-Flores) en van Trong op Adonare
(Solor-eilanden). De radja van N i t a , een groot landschap
met 52 kanxpongs in Midden-Flores, verzocht uit eigen
beweging in het bezit van eeue Nederlandsche vlag te
worden gesteld. Onderscheidene hoofden in het binnenland
van Oost- eu Noord-Flores, o. a. de radja vau den in die
streken zeer gevreesden heidenschen stam Lioe, werden
door onze ambtenaren , aanvankelijk niet zonder g e v o l g ,
aangespoord om zich op de koffijcultuur toe te leggen ,
en daartoe van jonge plantjes (Liberia- eu andere soorten)
voorzien.
In eigenlijk Larantoeka (Oost-Flores) is het in den laatsten tijd onrustig. Lawahala en zeven andere heidensclie
kampongs achter den Ilimandiri zijn in opstand gekomen
tegen den Christen-radja van Larantoeka en bedreigen
diens hoofdplaats Posto, waar ook de gezaghebber der
afdeeling en de Roomsch-katholieke geestelijken ') gevestigd zijn. Reeds sedert lang moet het eene grief der bergbevolking zijn dat hare heidensche plegtigheden door den
radja niet meer in eere worden gehouden, hetgeen zij
aan den invloed der Europesche geestelijken toeschrijft.
Nadat zich herhaaldelijk opstandelingen in den omtrek van
Posto hadden vertoond en enkele moorden door hen beüreven
waren , is het in de eerste dagen van Mei j l . , bij Waibalong,
tot een treffen tusscben de b e r g - en de strandbewoners
gekomen , waarbij de laatsten 4 gesneuvelden en 16 gewonden hebben bekomen. Intusschen zijn van bestuurswege
maatregelen genomen ter bescherming van Posto. Van uit
Koepang is in April jl. eene gewapende boot ter beschikking van den gezaghebber gesteld, terwijl in Mei een der
oorlogschopen uit de wateren van Celebes tijdelijk naar
den Timor-archipel is opgeroepen. Bovendien zouden een
15U1 pradjoerits (gewapende politiedienaren) onder een
geschikten onderofficier van Koepang naar Posto worden
afgezonden, en werd ook het noodige verrigt om den gezaghebber van geweren en munitie te voorzien ter verstrekking aan de welgezinde bevolking van Larantoeka.

Tweede Kamer, ss
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stuur van zijne goede gezindheid te doen blijken. Hij beloofde, in tegenwoordigheid van andere hoofden, zijne
bevolking het koppensntdlen en ooi log voeren te zullen
verbieden , en verklaarde zich bereid in zijn gebied koffij
te doen teelen , waartoe hem de noodige plantjes werden
verstrekt. Ook de radja van Larantoeka had het voornemen
om in de tot zijn gebied belioorende gedeelten van Adonare
de koffijcultuur te beproeven. Op Allor en P a n t a r , waar
klimaat en bodem voor deze cultuur buitengemeen g u n s t i g
moeten zijn , werden insgelijks de hoofden aangespoord om
haar in te voeren of uit te breiden. Op beide eilanden
waren dientengevolge bij het eind van 1879 reeds 16 000
plantjes in den grond g e b r a g t , gekweekt uit zaden van
Menado ontboden.
In vorige verslagen , laatstelijk in dat van 1 8 7 8 , blz.
3 6 , is gewag gemaakt van een paar landschappen op
Allor, Erana en Kolano genaamd, die zich n o g altijd
schatpligtig rekenden aan radja's van Portugeesch Timor ,
en daarom huiverig waren de Nederlandsche vlag te voeren. De radja vau E r a n a , die 23 bergkampongs onder
zich heeft (het landschap Kolano telt slechts 4 kampongs),
liet in den aanvang van dit jaar weten , dat hij thans
gaarne eene Nederlandsche vlag wenschte te ontvangen ,
daar hij met den radja van Likoesan , wien de Portugesche vlag reeds was teruggezonden, niets meer te
doen wilde hebben , omdat deze zich ten opzigte van Erana
aan knevelarij en bedrog had schuldig gemaakt. I n M e i j l . ,
toen de resident met het ramtorenschip Koning der Nederlanden o. a. Allor bezocht, is de Nederlandsche vlag aan
de oudsten te Erana uitgereikt en door hen onmiddellijk
geheschen, terwijl de radja, die te Batoelolong zijn verblijf h o u d t , daar ter plaatse voor den resident verscheen.
Na met zijne verpligtingen te zijn bekend g e m a a k t , is
bij door den resident in zijne waardigheid erkend en bevest'gd •). Ook aan Kolano werd de vlag uitgereikt, nadat
aan de verzamelde oudsten (de radja was eenige dagen te
voren met eenige onderhoofden uvw een ander deel van
bet eiland vertrokken om padi en djagong in te koopen)
was duidelijk gemaakt dat het landschap, ingevolge ons
verdrag met P o r t u g a l , sedert 1860 onder Nederlandsch
gezag stond. Tevens werd hun opgemerkt d a t , wanneer
bij het verschijnen van oorlogschepen of gewapende booten
voor Kolana de vlag niet we-d vertoond, zij daarvan de
gevolgen zouden ondervinden. Aan de ter reede aanwezige
bandelaren van Likoesan (Portugeesch Timor) werd namens
den resident te kennen gegeven dat zij niettemin als voorheen vrijelijk te Kolano zouden kunnen ten handel komen.
Aan den radja van Allor werd bij deze gelegenheid door
den resident op nieuw aanbevolen om vau de vroeger onder
zijn gezag staande kampongs op Poeloe Kambing geen
belastingen te heffen . omdat dit eiland ingevolge 'bovenbedoeld verdrag aan Portugal behoort.

Te Maumeri (noordkust van Flores), waar, zoo als hooger
g e z e g d . thans ook een posthouder bescheiden i s , vond
diens plaatsing bij de hoofden dier streek veel bijval, voornamelijk omdat zij zich nu beschermd achtten tegen de
aanmatigingen van den radja van Larantoeka , die er vaak
op uit was hen als zijne onderdanen te beschouwen , terwijl zij alleen aan liet gezag van Sika onderworpen waren.
In de onderafdeelingen Solor en Allor (waartoe behalve
de eilanden van die namen ook nog Lomblen en Pantar
behooren) is de toestand over bet algemeen gunstiger geworden sedert aan de radja's der strandnegorijen verboden
is hulptroepen van Timor of elders te ontbieden om de
bewoners der binnenlanden tot onderwerping te brengen
(verg. het verslag van 1877, blz. 38). Nu en dan echter
vinden nog binnenlandsehe oorlogen plaats, en ook de
uitvoer van in het binnenland geroofde mensehen heeft
nog niet geheel opgehouden , ofschoon het bestuur geene
gelegenheid verzuimt om dit bedrijf te.tren te gaan. Voornamelijk lagen de radja's van Lamahala op Adonare en
van Koewi en Kolana op Allor onder de verdenking dat
zij dien menschenhandel begunstigden, maar daarentegen
werkten anderen, zoo als de kapitan van Uoelolo op Allor
en de radja van Barnoesa op P a n t a r , ijverig mede om
dien tegen te gaan. Door de uitreiking van eenige g e schenken toonde het bestuur hunne bemoeijingen ten deze
te waardeeren. Op Adonare kwam het woeste berghoofd
SAMAHA , sedert jaren de schrik der bavolking , naar Trong
(de standplaats van den posthouder) af, om aan het b e -

In Boeleleng en Djembrana bleef gedurende het afgeloopen jaar de politieke rust ongestoord en vielen op gudsdienstig gebied geen gebeurtenissen van bijzonder belang
voor. Het Christendom breidde er zich evenmin uit als de
leer van den Islam. In Boeleleng gaven enkele Mohammedanen aan hun fanatisme lucht door een Hindoeschen
tempel in brand te steken en Balische processien met
steeneu te werpen. Hieruit vloeiden echter geen verdere
botsingen voort. De in Djembrana aanwezige hadji's kunnen
onder de invloedrijkste ingezetenen gerangschikt worden,
maar dit is alleen hieraan toe te schrijven dat zij tot de
meest ontwikkelde en gegoede volksklasse behooren.
De gezondheidstoestand was in Boeleleng bevredigend,
doch in Djembrana heerschten kwaadaardige moeraskoortsen. Over den oogst viel niet te klagen. In laatstgenoemd
landschap beschikt de niet zeer talrijke bevolking over
genoeg water voor het verbouwen van rijst op besproeibare velden en breidt die cultuur zich jaarlijks uit. In het
beter bevolkte Boeleleng daarentegen zijn de omstandigheden voor den rijstbouw niet zoo g u n s t i g , maar onder-

') Behalve uit 2 pastoors bestaat liet te Posto gevestigd personeel der Koomseh-katholieke missie in Larantoeka nog uit 2 geestelijke broeders en 6 nonnen.

:
) Op zijne bezockreizen in 1379 stelde de resident dergelijke
akten tevens ter baad aan een paar nieuw opgetreden hooiden op
Solor en Lomblen, de radja's van Lamakera en Labala.
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gaat de koffijteelt gostadig uitbreiding. De handel was
ook in het afgeloopen jaar weder levendig te noemen.
Bijzonderheden omtrent de door inlandscUe vorsten bestuurde rijken op Bali en Lombok zijn in de hier te lande
ontvangen herigten niet vermeld gevonden. Te Uanjoewangi verblijven nog altijd op 's lands kosten (tot liet
genieten van onderwijs aan de openbare inlandsche school
aldaar) de twee jongelingen uit Gianjar en Klongkong ,
door de vorsten (lier landschappen bestemd voor de betrekk i u g van Maleischen schrijver, tevens tolk. Hunne opleid i n g , in de tweede helft van 1870 begonnen (verg. het
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verslag van 1877 , blz. 39), zou nog tot 1 Augustus 1880.
worden voortgezet.
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ZamcnsteUijii/. Bij het einde van 1878 en 1879 was deverhouding tusschen de formatie en de sterkte van het
Nederlandsch-Indisch leger zoo als in het volgende overzigt
wordt aangegeven.
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a) Volgens de oorspronkelijke legcrformatie van 1853 bestemd t e r indeeling b(j de korpsen pradjoerits, die echter, zoo als bekend i s ,
n i e t opgerigt werden.
b) Onder deze sterkte zijn b e g r e p e n : 85 adjudant-onderofficieren dienstdoende als officier, en 93 officieren gedetacheerd uit Nederland.
H e t leger telde echter bovendien 1 luitenant-generaal a la suite (wijlen de P r i n s van Oranje), 9 officieren in Nederland gedetacheerd, 7,
officieren op uou-activiteit of , voor m e m o r i e " g e v o e r d , en 230 olficieren m e t verlof buiten Nederlandsen Indie.
c)

Hieronder 125 Alfoeren.

</) Bovendien telde het leger n o g 70 Europesche onderofficieren en manschappen die „ v o o r m e m o r i e " gevoerd w e r d e n , en waren 295
burgerpersonen a l s schrjjvcrs op de militaire bureaux w e r k z a a m , die mede niet in de s t e r k t e tellen. D a a r e n t e g e n zjjn o n d e r d e opgegeven
sterkte w é l begrepen 460 gedetineerden (323 E u r o p e a n e n , 5 A f r i k a n e n , 3 Amboinezen en 129 a n d e r e inlanders), benevens 5440 in d e
militaire hospitalen verpleegden (3152 E u r o p e a n e n , 12 Afrikanen en 2276 inlanders).
e)

Hieronder 26 muildieren.

f) Onder deze sterkte zijn begrepen 74 adjudant-onderofficieren dienstdoende a l s officier, en 103 officieren gedetacheerd uit Nederland.
H e t leger telde echter bovendien 9 officieren in Nederland g e d e t a c h e e r d , 14 officieren op non-activiteit of „ v o o r m e m o r i e " g e v o e r d , en,
206 officieren m e t verlof buiten Nederlandsch Indie.

g) Hieronder 109 Alfoeren.
I) Bovendien telde het leger nog 71 Europesche en 15 inlandsche onderofficieren en manschappen die „voor memorie" gevoerd werden, en waren 302 burgerpersonen als schrijvers op de militaire bureaux werkzaam, die mede niet in de sterkte tellen. Daarentegen zjjn
onder de opgegeven sterkte wél begrepen 432 gedetineerden (306 Europeanen, 2 Afrikanen, 3 Amboinezen en 121 andere inlanders),
benevens 5143 in de militaire hospitalen verpleegden (3268 Europeanen, 10 Afrikanen en 1865 inlanders).
t') Hieronder 26 muildieren.
De boven opgegeven cijfers over 1879 vindt men — gesplitst naar de verschillende wapens en diensten , en wat
de officieren betreft ook naar de verschillende rangen , —
terug in bijlage B , waarin tevens een beknopt overzigt
wordt gegeven van de veranderingen welke de normale en de
tegenwoordige formatie gedurende 1879 hebben ondergaan.
Deze veranderingen waren allen van zeer geringe beteekenis; de voornaamste (alleen betrekking hebbende tot de
tegenwoordige, niet tot de normale formatie .) was de intrekking der detachementen waarmede in 1875 tzie o. a. het
verslag van 187G blz. 14 en blz. 24 en 25) de garnizoenen
te Beukoelen en te Menado tijdelijk waren versterkt geworden '). De overige wijzigingen waren het gevolg van
de oprigting van ziekenzalen 1ste klasse te Samalangau
en te Malaboe (Atjeh), en het terugbrengen van de ziekenzaal 3 !e klasse te Malassoro (Zuid-Celebes) tot eene van de
4de klasse. Wel werden ook nog de ziekeninrigtiugen
') Daarentegen is in 't laatst van 1879 de bezetting van Menado
weder tydeljjk met eenige onderofficieren en manschappen vermeerderd (verg. blz. 17). Deze vermeerdering leidde echter niet tot uitbrciding der legcrformatie, daar het detachement ontleend is gcworden aan het garnizoen van Mak: sser. Evenzoo konden uit de bestaande formatie, respectievelijk uit de garnizoensbataillons van
Borneo's Westeral'decling en van de Moluksche eilanden, de noodigc
troepen worden afgezonderd voor de vestiging van een militairen
post in de Batang Loepar-landen en voor de tijdelijke uitbreiding
der militaire magt op Ceram (verg. blz. 14 en 18).

(hospitalen) te Edi en te Segli (Atjeh) tot ziekenzalen (lsteklasse) teruggebragt , doch het hierdoor uitgewonnen personeel bleef voor Atjeh beschikbaar gesteld, en strekte dus
niet in mindering van de tegenwoordige formatie.
De sedert 1873 in beginsel aangenomen reorganisatie
van het garnizoens-bataillon van Sumatra's Westkust en.
onderhoorigheden (verg. vorig verslag blz. 32) moest ook
in 1879 nog achterwege blijven.
De arbeid ten behoeve der voorbereiding eener geheele
herziening van de legerformatie, waarvan in het vorig
verslag werd melding g e m a a k t , wordt geregeld voortgezet
en nadert zijne voltooijing. De gegevens die daarvoor uit
Indie werden te gemoet gezien, bereikten het Departement
van Koloniën in de maand December 11., doch alleen voor
zoover do formatie der infanterie betreft. Door den G o u verneur-Generaal is inmiddels een nader onderzoek bevolen
naar de eischen w e l k e , behalve voor de toekomstige be~
zetting van Atjeh, aan die herziening zouden moeten ten
grondslag liggen. Eerst na afloop van dat onderzoek zal
omtrent de herziening der geheele legerfurmatie eene beslissing kunnen worden genomen.
Op blz. 32 van het vorig verslag werd melding gemaakt
van eeie aanschrijving, die aan de Indische Regering
werd gerigt met het doel om de sterkte van het regiment
kavalerie , in afwachting der reorganisatie van dat wapen,
geleidelijk te doen afnemen. De bezwaren , die het legerbestuur tegen dit plan iubragt, deden daarop terugkomen y
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terwijl tevens» — DMJP aanleiding van een voorstel om in
elk inval liet kavalerie-detachement te Makasser te behouden
aan de Indische Regering werd verzucht om over
de vroeger voorgestelde inkrimping van bot regiment tot
on 2 Huropei-che escadrons nader hare gedachten te doen
paan en haar advies tijdig in te zenden opdat hij de zamenstelling der hegrooting voor 1882 daarmede rekening
gehouden zou kunnen worden.
Plaatselijke indeeling '). Na afloop der laatste operutien
in Atjeh (verg. § 4 van dit hoofdstuk) keerden in het
laatst van 187U het 5de bataillon infanterie en de 18de
kornpagnie (herg-) artillerie naar Java terug, zoomede de
staf van het 6de en die van het 9de hataillon. De kompagnien van deze beide laatste korpsen werden namelijk,
ten einde het heen en weer zenden van troepen te beperken,
in Atjeh opgelost en verdeeld over5 de aldaar gelegerde
bataillons die aanvulling behoefden ). De 18deattilleriekompagnie werd te Weltevreden in garnizoen gelegd en
het 5de hataillon infanterie te Sarnarang. In verband
hiermede vertrok het 7de hataillon infa lerie (waarvan ééne
kornpagnie nog steeds op Sumatra's Oostkust gedetacheerd

WAPENS

Tegeuwoor-

EN

dige

DIENSTEN.

formatie.

Generaals
Generale staf a). .
Infanterie

4

4

18

13

144

»
48
1
25
»
•
•
>
>

1421

74

D

831

Kavalerie

43

Artillerie

140

c)
d)

112

Officieren van gezondheid
Apothekers
Paardenartsen

Militaire administratie

.

33

75

72

183

167

/)

44

40

6

5

. . . .

155
1550

Aanvulling van het korps officieren. De volgende staat
bevat een vergelijkend overzigt van de tegenwoordige forrnatie en van de sterkte der officierskorpsen hij de verschillende wapens en diensten op 31 December 1879.

Actief dienend
in Ne terAdjudant
landsch lndie,
onderoflicieren
ongerekeud
de a judant- dienstdoende
onderofficieren
dienstduende als officier.
als ofticier.

882

Genie

is) van Samarang naar zijne vroegere garnizoensplaats
Willem 1 (Uanjoe Bi roe), en keerde een deel van het lste
hataillon infanterie van Willem 1 naar Salatiga terug.
Malang en Weltevreden werden aangewezen als de gamizoensplaatsen voor het 6de en het 9de hataillon, welke
korpsen derhalve daar weder op hunne normale sterkte
zouden moeten worden gehragt. (Verg. de rubriek lluisvesting op blz. 34).
In de buitenbezittingen werden een paar militaire posten
verlegd. Ter Sumatra's Oostkust ging namelijk de bezettiug van Salahadji over naar Kwalla Siinpang, aan de
Tamiang rivier, en in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo die van Moeara Teweh naar Boentok. In de residentie
Ternate werden voorts opgeheven de kleine militaire detachementen op Halmaheira, die weder aan het garnizoen
der hoofdplaats toegevoegd werden.

c)

Totaal
beschikbaar
voor den
dienst.
(Kolommen
3 en 4.)

i)
c)
d)
c)

f)

13
879
34
137
72
167
40
0

c)

144

Met verlof of
gedetacheerd
buiten lndie,
Incompleet.
en voorts
non-actief of
voor memorie
gevoerd,

»
5
3
9
3
3
16
4
1
11

1495

a)

De officieren van den generalen staf keeren, bij bevordering, in den regel naar hun oorspronkelijk wapen terug.

4)

Hieronder 83 gedetacheerd uit Nedeiland.

c)

Hieronder 2 gedetaclieerd uit Nederland.

»
3
136
6
21
10
27
8
1
17
229

rf) Hieronder 16 gedetacheerd uit Nederland, waarvan 10 infanterie-officieren die tijdelijk dienst doen by het wapen der artillerie
e)

Hieronder 19 gedetacheerd van het wapen der infanterie.

f)

Hieronder 18 officieren van gezondheid (vreemdelingen; die slechts voorden tfjd van 5 jaar zijn aangesteld (zie vorig verslag blz. 34).

Dit overzigt, vergeleken met de cijfers op blz. 33 van
het vorig verslag, getuigt van gro den vooruitgang ten
aanzien der aanvulling van het otlicierskorps. Terwijl in
1878 het aantal adjudant-endt lofücieivn, dienstd-eude als
officier, toenam van 77 tot 85, kun et in ^879 weder tot
') Een uitvoerig overzigt van de standplaatsen der verschillende
afdeclingen van Int leger bij het emiie van 1879 vindt men in den
Kegerings almanak van Nederlandse!» tndievoor l»80(bl/..G31 en volg).
*) De verplaatsingen uit en naar Atjeh w ren desniettemin in
1879 zeer aanzienlijk In dat jaar kwamen in Aijeh aan 277 officier e n , 6394 minderen, 2186 koelies en genie werklieden en 4796
dwangarbeiders die uit andere gewesten derw aarts waren gedirigeerd,
en werden van daar naar Padang en Batavia geëvacueerd 142
officieren, 5577 minderen, 546 koelies en 3135 dwangarbeiders.

74 worden teruggebragt, en desniettegenstaande ontbraken
op het einde des jaars 50 actief dienende officieren (en als
zoodanig fungeerende adjudant-onderofficieren) minder dan
hij den aanvang. Toch werd de tegenwoordige formatie
in den loop des jaars slechts met 2 officieren verminderd,
waaruit volgt dat het aantal der voor den actieven dienst
beschikbaar komende officieren veel aanzienlijker was dan
dat dergenen die aan den actieven dienst ontvielen. Gedeeltelijk was dit een gevolg hiervan, dat 16 officieren
meer van verlof terugkeerden dan er met verlof vertrokken,
en dat 21 officieren uit Neierlaud in lndie gedetacheerd
werden, terwijl slechts 9 vroeger gedetacheerde officieren
naar Nederland terugkeerden.
Er werden in lndie 114 officieren in de sterkte van het
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leger g e b r a g t , nader gespecificeerd In den volgenden staat,
die geen rekening iioudt met de officieren welke, hoewel
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reeds hier te lande benoemd, eerst na 1 Januarij 1880
Nederlandsch Indie bereikten. l )

VOOll DEN ACTIEVEN DIENST IN NEDKRI.ANDSCH INDIE WEUD OEWONNEN HET
ONDERSTAAND AANTAL OFFICIEREN , —

i 11 I

WAPENS EN DIENSTEN.

Afkomstig
van de
militaire en
artilleriescholen te
Mr. Cornelis
en
Weltevreden.

korpsen.

3
»

. .

N e d e r l a n d.
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opge-

terug.

leid a). korpsen soneel.

»
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»

»
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2
»
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»

»

»

•

4

1
»

1

»
•»

•»

•»

»

y>

2
•

4

•

32

ï

Civiel

desertie

3

»

Militaire administratie . .

Van

1
»
»

»

Officieren van gezondheid.

Totaal

Voor
memorie of
op nonactiviteit
zijnde,
weder in
activiteit
gesteld.

bij de

25
»

uit

n d ie.

Opgeleid

VERKREGEN:

per-

•

Overgeplaatst
van liet
Ned.leger,
de Kon.
Ned.
marine,
enz.

Totaal.

51

»

b) 4
•

»

c) 6

10

»

i

1
4

»

V

>

y>

4
»

•/> d) 18
»
1
i
»

^

7
»

»

ï

1

»

»

7

12

7

ï

20

17

19

17

114

10

a) Bjj de Koninklijke Militaire Akademie, het garnizoenshospitaal te Amsterdam en den cursus voor pharmaceuten te Utrecht,
f) Hieronder 1 van de Koninklijke Nederlandsche marine en 1 van de landmagt in West-Indie.
c) Hieronder 2 van de Koninklijke Nederlandsche marine.
d) Hieronder 16 vreemdelingen die tndeljjk (dat is voor 5 jaren) tot officier van gezondheid werden benoemd (zie vorig verslag blz. 34)In het vorig verslag kon reeds worden aangeteekeud
dat de kans op geregelde aanvul!ing der officierskorpsen
allengs gunstiger werd, en die kans is sedert nog veel
verbeterd, zooals uit het volgende zal blijken.
Bij de Koninklijke Militaire Akademie neemt het aantal
kadetten voor den Indischen dienst van lieverlede toe. De
onlangs tot officier bevorderde kadetten van het 4de studiejaar voor dien dienst waren slechts 9 in g e t a l , te weten :
1 der infanterie, 2 der artillerie *) en 6 der genie. In
September 1880 worden er daarentegen weer 35 kadetten
voor den dienst in Nederlandsch Indie geplaatst, namelijk :
20 voor de infanterie, 10 voor de artillerie en 5 voor de
genie. Daar eenige kadetten na afloop van den verloftijd
nog in één of meer vakken aan het overgangsexamen
zullen moeten voldoen , kan thans geen juist overzigt
worden gegeven van de sterkte der verschillende studiejaren bij het begin van den nieuwen cursus (September
1880). Te rekenen naar de verschillende wapens zullen
de kadetten dan zijn verdeeld als volgt: infanterie 5 4 ,
artillerie 4 9 . genie 3 5 , te zamen 138.
Op de militaire school te Meester-Cornelis waren bij den
aanvang van den cursus 1879 — 1880 111 élèves in opleid i n g , over de drie studiejaren aldus verdeeld:
late studie- 2de studie- 3de studie- Te zamen.
jaar.
jaar.
jaar.

Infanterie
Kavalerie
Militaire a d m i n i s t r .

31
»
4

38
»
2

34
1
1

103
1
7

') Op dien datum waren 5 nieuw benoemde officieren op reis
naar Java (1 officier der infanterie en 4 officieren van gezondheid,
deze laatstcn vreemdelingen,) en bevonden zieh nog in Nederland —
ongerekend de gedetacheerde en de van verlof teruggaande officieren —
44 officieren voor den dienst in Indie bestemd (inlanterie 33,artillerie 4, genie 2, officieren van gezondheid 3, kwartiermeesters 2).
!
) Aan één kadet der artillerie is vereund, wegens ziekte, eerst
in Septembi'r het eindexamen af te leggen.

De artillerieschool te Weltevreden telde op hetzelfde
tijdstip 16 élèves, waarvan 1 in het 1ste , 8 in bet 2de,
5 in het 3de en 2 in het 4de studiejaar.
Voorden geneeskundigen dienst bij het Indische leger word e n t e Amsterdam bij het garnizoenshospitaalnog 87 studenten opgeleid. Men mag verwachten dat daarvan een Stal
in den verderen loop van dit jaar het arts-diploma zullen
verwerven. Op 1 Januarij lfc'81 zullen er dan nog 79 aanwezig zijn, van welke tot dus ver 16 het eerste en 49 het
tweede natuurkundig examen met goed gevolg hebben afgelegd. Bovendien worden bij de verschillend^ Nederlandsche universiteiten 31 jongelieden opgeleid voor denzelfden
tak van dienst, waarvan 1 doctorandus en 8 kandidaten
in de medicijnen ; de overige 22 hebben voldaan aan het
propaedeutisch- of aan het eerste natuurkundig examen.
Van 1 Augustus 1880 tot 1 Augustus 1881 z u i l n weer
15 jongelieden op gelijke wijze in opleiding kunnen worden
genomen ; bij het Departement van Koloniën hadden zich
daartoe vóór 1 Augustus reeds een 7tal aangemeld.
Ook deden zich allengs weder meer adspiranten voor
om bij 's Rijks universiteit te Utrecht tot militair apotheker
te worden opgeleid. In den zomer van 1880 zijn twee
militaire apothekers 3de klasse, die daar hunne opleiding
ontvingen , aangesteld ; terwijl bij het admissie-examen ,
in .Mei jl. gehouden, 5 adspiranten slaagden, die allen in
opleiding genomen werden. De vijf studiejaren tellen dienvolgens te zamen 14 kweekelingeu.
Bij het naauwe verband dat er bestaat tusschen elke
verbetering die in de positie der officieren gebragt wordt,
en de kansen op geregelde aanvulling van het officierskorps,
is het hier de plaats om gewag te maken vau de verbetering der pensioensvooruitzigten, die tot stand kwam door
's Konings besluit van 1 December 1879 n°. 34 (Indisch
Staatsblad 1880 n°. 22). Het normale bedrag der pensioenen
i s , voornamelijk voor de subalterne officieren , aanzienlijk
verhoogd: voor de 2de luitenants, de 1ste luitenants en de
kapiteins is het respectievelijk op f 1200, f 1500 en f2000
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'sjaars gebnigt; voor de majoors op f 2800, voor de
luitenant-kolonels op f3500, vooi de kolonels op f4600,
voor de generaals-majoor op f6000, en voor den luitenantgeneraal, kominandant van het leger en chef' van hef depart.eineut van oorlog1 In India, op f 900(1. Het normale
pensioen is gewaarborgd aan den officier die 40 of meer
dienstjaren telt, of den dienst moet verlaten wegens siels*
of Ugohaamagebreken ten gevolge van verwonding of verm i n k i n g , hetzij in den strijd bekomen, dan wel op andere
wijze in en door den dienst ontstaan. Het gemis van het
noodzakelijk gebruik van een der ledematen, alsmede
blindheid aan één of aan beide oogen, doet het pensioen
met een vierde verhoogen , volslagen blindheid met de
helft. Voor officieren die den dienst verlaten wegens zielsof ligchaamsgebreken, niet het gevolg van verwonding
of verminking, wordt liet pensioen herekend naar reden
van het aantal dienstjaren , met dien verstande dat hun
nooit minder ten deel valt dan de helft van het normale

pensioensbedrag. De hier omschreven pensioensregeling is
in werking getreden den laten Januarij 1880.
Voorziening in ie bi'hoi'Jtr acu militairen beueden den ranij
vauoffleirr. Zoo als blijkt uit de cijfers op b i l . 26 onder het
hoofd •Zamenitetting" opgenomen, isdelegersterktein 1879,
vooral doordien de werving voor inlanders van Java en
Madura gesloten bleef, belangrijk afgenomen, maar over>
trel't zij nog altijd do tegenwoordige formatie, behoudens
een klein incompleet bij de Afrikanen. Met liet oog op
den staat van zaken in Atjoh mag men verwachten dat de
tegenwoordige formatie allengs ingekrompen en dus ook
met de vermindering der legersterkte voortgegaan zal
kunnen worden.
Hieronder volgt het gebruikelijk overzigt van het aantal
der mindere militairen die in de jongst verloopen vjjf jaren
aan het Indische leger ontvielen, en die voor dat leger
gewonnen werden , en voorts een statistisch overzigt b e treflende het aantal reengageinenten in die jaren gesloten.
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o) Hieronder zijn begrepen de militairen beneden den rang van officier, die stierven aan de gevolgen van in den strijd bekomen
wonden. Hun aantal bedroeg:
in 1875: 20 Europeanen, 2 Afrikanen en 18 inlanders, te zanicn 40.
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Het aantal der offtc'nren (in bovenstaande tabel niet begrepen) die sneuvelden , en van degenen die aan de gevolgen van in den strijd
bekomen wonden overleden, bedroeg: in 1875 2 en 0, in 1876 4 en 9, in 1877 4 en 3, in 1878 3 en 8, en in 1879 1 en 1, allen Europeanen.
I>) Onder deze rubriek worden gerekend: adjudant-onderofficieren aangewezen om dienst te doen als officier; vermisten; met een
briefje van ontBlng verwijderden; en eindelijk militairen die om verschillende redenen van hun dienstverband ontheven werden zonder toekenning van gageinent of paspoort.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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u) De aangebragte suppletietroepen bestonden dus in elk der opgegeven jaren voor p. m. 08, 74, 72, 65 en 50 pet. uit vreemdelingen.
b) De in deze rubriek tussehen ( ) geplaatste cijfers wijzen het getal aan van hen die vroeger reeds gediend hebben; dit aantal
is onder het daarboven geplaatste cijfer begrepen.
i) Waaronder 6 niet interruptie van één jaar.
</) De werving van Javanen, .Soendanezen en Madurezen werd omstreeks medio Januarij 1878 tijdelijk gesloten. Onder het opgegeven
getal van C8 geworvenen bevonden zich dan ook slechts 40 Javanen en Soendanezen.
<•) Waaronder I met interruptie van één jaar.
f) Met interruptie van meer dan één jaar.
v) Allen Maleijers. Zie aanmerking il.
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In liet jongste vijfjarig tijdvak (1875 t/iu 1879) werden
blijkens de tabel op de vorige bladzijde 27383 man uit de
sterkte van het Indische leger afgevoerd, terwijl dit toten! in
het vijfjarig tijdvak van 1868 t/m 1872, dat is vóór den Atjehoorlo", slechts 15263 bedroeg; het aantal der Europeauen die
in de beide genoemde tijdperken de gelederen verlieten of
daaraan ontvielen bedroeg respectievelijk 13321 en 7268.
Het cijfer der gemiddelde verliezen per jaar klom dus voor
het geheele leger van ruim 3000 (tijdvak 1868—1872) tot

ren, die zich zonder premie
reëngageerden, bedroeg in 1875
30, in 1876 20, in 1877 15. In
1878 en 1879 kwamen zulke reê'ngagemcnten niet voor.

98; 836 115 627 153 1209 b) Van de inlandsche militairen
88 1212 102 694 140 1650

reëngageerde zich zonder premie
in 1875 en 1878 telkens één
Javaan.

bijna 5500 (tijdvak 1875—1879), en voor de Europeanen
alleen van ruim 1450 tot ruim 2650 ').
Niettegenstaande ook neg het aantal reëngagementen in
de laatste vier jaren betrekkelijk minder was dan vroeger —
zoo als straks zal worden aangetoond — , telde toch het leger
') In de tusschenjaren 1873 en 1874 werden respectievelijk 3765
en 5109 man ujt de sterkte afgevoerd, waaronder 1991 en 2772
Europeanen.

[«. 2.]
Koloniaal verslag van 1880.
op 1 Januarij 1880 33999 onderofficieren en manschappen
tegen 26446 <>p 1 Januarij 1873, en daaronder respectieve-

lijk 15788 en 11696 Europeanen.
Reed* ten vorigan jare werd er Jan ook op gewezen welke
buitengewone numerieke eisenen in de jongst verloopen

jaren bij de werving moesten worden gesteld, eischen
waaraan niet kon worden voldaan /.onder liet aantal vreemdelingen onder de Europeansn aanmerkelijk op te voeren.
Den laten Januarij 1880 bedroeg hun aantal 50.1 percent

van dat der Europeanen, en het behoeft wel geen betoog
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in Januarij

1880, 62 Nederlanders en 57 vreemdelingen ;
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dat hierin slechts trapsgewijze verbetering kan worden

gehragt, naar mate bet aantal suppletietroepen verminderd

per halfjaar 423 Nederlanders en 310 vreemdelingen.

e:: daardoor de gelegenheid gevonden kan worden om bij
die troepen eene meer gewenachte verhouding te brengen

tus-'chen het aantal Nederlanden en vreemdelingen. De
verhouding is trouwens in den laatsten tijd reeds iets meer
normaal geworden. Blijkens het vorig verslag (hbs. 36)
werden in de tweede helft van 1878 geworven 307
Nederlanden en 599 vreemdelingen, en in de eerste helft
van 1879 359 Nederlanders en 485 vreemdelingen; deze
laatsten maakten dus in die tijdperken achtereenvolgens
60.1 en 57.4 pet. van het totale aantal geworvenen uit.
Sedert werden te Harderwijk aangenomen:
in Julij
1879, 88 Nederlanders en 61 vreemdelingen;
» Augustus »
9!)
»
:> 61
»
» September »
93
»
» 73
» October
121
72
» November
121
58
89
» December
80

In de beide jongst verloopen semesters bedroeg dus het
aantal voor <W\\ dienst aangenomen vreemdelingen respec-

tievelijk 39.8 en 42.3 pet. van het totaal aantal geworvenen.
Intusschen neemt het aantal der Nederlanden die zich
voor den Indischen dienst aanbieden nog voortdurend af,
en het verdient daarom ongetwijfeld meer dan ooitaanbe*
veling om zorgvuldig na te g a a n . hoe op den duur het
best in de behoefte aan Nederlandsche soldaten voor het
Indische leger zal zijn te voorzien. Het rapport der commissie, die blijkens blz. 37 van het vorig verslag werd
bijeengeroepen o. a. om de Begering in dit opzigt voor te
lichten, mag spoedig verwacht worden.
De volgende cijfers geven een overzigt van de verhou*
ding tusschen het aantal reëngagementen en de sterkte
van het leger in het vijfjarig tijdperk 1838 t/m 1872, en
gedurende de laatste vier jaren ').

oer halfjaar 611 Nederlanders en 405 vreemdelingen.
*
Voor
één en voor twee jaren.

Voor
vet jaren

Voor
vier jaren

JAREN.
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(gemiddeld
per jaar).
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Totaal
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peanen.
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0 28

0.53

0.81

2.05

3.39

5.44

3.18

5.03

8.21

Euro-

zamen. peanen.

1876.

.

.

1.84

1.42

3.26

0.30

0.33

0.63

2.21

3.04

5.25

4.36

4.79

9.15

1877.

.

.

1.02

0.88

1.90

0.14

0.31

0.45

1.25

2.71

3.96

2.41

3.90

6.31

1878.

.

.

1.01

1.01

2.02

0.15

0.26

0.41

1.02

2.28

3.30

2.18

3.56

5.74

1879.

.

.

1.11

1.40

2.51

0.15

0.26

0.41

1.29

3.56

4.85

2.55

5.23

7.78

1.25

1.17

2.42

0.19

0.29

0.48

1.45

2.88

4.33

2.88

4.35

7.23

1876 t / m
1879(gemiddeld perjaar)

In verhouding tot de legersterkte was dus het aantal
reëngagementen in 1879 veel aanzienlijker dan in de beide
voorafgegane jaren, en het was nagenoeg gelijk aan het
gemiddelde over 1868 t/m 1872.
De werving van Amboinezen en Menadonezen leverde
in het afgeloopeu jaar weder ruim voldoende stof tot aanvulling der uit deze landaarden zamengestelde troepengedeelten; het overcompleet dezer militairen groeide zelfs
eenigszins aan (van 288 tot 326); maar het werd toch niet
raadzaam geacht de in 1875 tijdelijk in 't leven geroepen
gunstige bepalingen tot bevordering dezer werving reeds
buiten werking te stellen. De werving van Ternataausche
(niet-Christen-) Alfoeren, die in November 1878, toen men
ééne kompagnie bijeen had, gesloten was omdat deze lieden
in het garnizoen weinig voldeden, werd in Augustus 1879
op de voor Amboinezen vastgestelde voorwaarden op nieuw
opengesteld , nadat gebleken was dat de Alfoeren te velde
uitmuntende soldaten w a r e n , althans bij militairen van
anderen landaard geenszins behoefden achter te staan.
Boeginezen en Maleijers werden in het afgeloopen jaaraan-

geworven tot een aantal van respectievelijk 51 en 60 •').
Ten opzigte van de Europesche werving verdient nog
aanteekening dat in Mei 1879 de minimum lengte van de

in Indie aan tewerven Europesche rekruten, die tot dusver,
even als in Nederland, 1.57 M. bedroeg, met die van de
inlanders (1.55 M.) is gelijkgesteld. Daar Europeanen en
inlanders op dezelfde wijze bewapend zijn en dezelfde
diensten te verrigten hebben, scheen er geen reden te beataan om de minimum lengte voor twee categorien van
personen, die beiden aan het indisch klimaat gewoon zijn,
te doen verschillen. Wel is waar kan eene kleinere gestalte
bij den Europeaan soms gepaard gaan met minder volkomen physieke ontwikkeling, maar daarop kan streng gelet
worden "bij de geneeskundige keuring die de aanneming
voorafgaat.
>) Het jaar 1875 wordt weder opzettelijk buiten ïvkming gelaten (verg. vorig verslag, blz. 3C, noot 2).
-) Deze laatsten, op I na, waren allen afkomstig van liet eiland
Nias.
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In bijlage C wordt wederom een uitvoerig vijfjarig over-

zigt gegeven van de verliezen en de aanvulling van het

kader bij de verschillende wapent. Daaruit Blijkt dat
versterking der middelen tot opleiding van kader — spe-

ciaal van onderofficieren bij de infanterie — aanbeveling
verdient. In het straks Ie bespreken Indische, voorstel tot
regeling van het militair onderwijs is met deze hehoefte

rekening gehouden.
De kadembolen voordegarnlsoena-en vesting-artillerie

te Batavia, voor de \(dd-e:i bergbatterijen te Hanjoe-Uiroe ,
en voor de genie te Willem 1 , leverden, blijkens genoemde

[NdderL (Oost-) Indie.]
bijlage C, ook in 1879 een niet onbeduidend contingent o p ,

terwijl maatregelen worden voorbereid om de opleiding
van geniekader voor den IndUchen dienst bij het bntaillon
mineur* en sappeura te Utrecht te bettendlgeii. in dier
voege

«lat jaarlijks omstreeks

werden langs dien weg drie korporaall verkregen.

Omtrent het aantal leerlingen der kadersobolen in hier
Xe-

derlaildsch lndie bij het einde van 1879 bevat
volgende staat eenige nadere opgaven.

6 8'
•S
Vesting- en garnizoens-artillerie.

.

.

Veld- en berg-ortillerie
Genie

Te samen . . .
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38
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87

49

89

138

Militair onderwijs. In voldoening aan de in het vorig
verslag (bis. 37/38) besproken uitnuodiging beeft de Indieche Begering in den aanvang van Uit jaar een uitgewerkt voorste! tot regeling van het militair onderwijs
aangeboden. waarbij het beginsel is aangenomen dat
voortaan in Indie alleen voor ben die daar in dienst tranen
en voor de vreemdelingen gelegenheid zal bestaan om tot
officier te worden opgeleid. De behandeling van dit voorstel, dat in het laatst van Maart jl. hier te lande ont.vangen werd, zal verband moeten houden met de bij
Koninklijk besluit van 12 April jl. n*. 32 [JiecuHlmilitair,
deel I , bis. 173,) tot stand gekomen nieuwe regeling van
het militair onderwijs in Nederland. De Indische Regering
heeft tevens in overweging gegeven om de wet van 30
Mei 1877 (Xcdn-laudsch StaaUblad n°. 141), tot regeling
van het onderwijs aan de Koninklijke Militaire Akauemie
in dien zin te wijzmvn
.oor de in Indie verblijf hou*
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( door overgang naar de hoogste klasse .
Verminderd:

Salatiga.

Hoogste
klasse.

M D T A T I E N.

Aanwezig hij het begin van den cursus 1878/79

E

dende jongelieden de gelegenheid zou worden opengesteld
om door het afleggen van een examen daar te lande te
dingen naar de plaatsen , die voor de infanterie van het
Indische leger bij de genoemde inrigting van onderwijs beItemd , maar niet door jongelieden uit, Nederland vervuld
mogten zijn. Deze aangelegenheid , reeda ter sprake gebragt bij het in 't vorig verslag bedoelde overleg
tuaschen de Departementen van Oorlog en van Koloniën,
zal eerst een punt van nadere overweging kunnen uitmaken lij de herziening der straks genoemde w e t , die
volgens baar slotartikel vóór 1 September 1882 moet tot
Stand komen.
De volgende staten geven een uitvoerig overzigt van
de mutatien bij de voorbereidende cursussen en van het
aantal leerlingen op de korpsscholen in Nederlandsen. Indie
gedurende het schooljaar 1878/79.
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De toelating vau Indische officieren tot de lessen der
krijgsschool werd, nadat de begrooting van Nederlaucsch
India voor 1880 tot wet verheven w a s , op nieuw geregeld
bi.j 's Konings besluit van 5 December 1879 n°. 27 (Indisch
Staatsblad 1880 n°. 39}. Daarbij is bepaald dat de lessen
der eerste krijgsschool-afdeeling steeds /.uilen worden gevolgd door de in Nederland nieuw benoemde 2de luitenants
der artillerie en der genie voor het leger in Nederlandsch
Indie, en voorts dat elke cursus der tweede krijgsschoolafdeeling- in den vervolge zal kunnen worden bijgewoond
door ten hoogste 12 officieren (kapiteins en luitenants) van
het Indische leger die daartoe in Indie een ad missie-examen
afleggen. Alleen d a n , wanneer het jaarlijks open te stellen
aantal plaatsen niet vervuld wordt door in Indie opgekomen adspiranten, zullen ook officiereu van het Indisch
leger die hier te lande gedetacheerd of met verlof zijn
tot den cursus kunnen worden toegelaten. Zij moeten dan
echter hebben voldaan aan het Nederlandsch admissiecxameii, voor zooveel noodig gewijzigd met het oog op
de belangen van den Indischeu dienst. Even als de officieren van liet Nederlandsche leger die de lessen vau de
2de afdceling der krijgsschool bijwonen , verlaten ook de
Indische officieren die iurigting van onderwijs zonder een
eindexamen af te leggen. Van de maandelijksche toelage,
die volgens het vroegere plan (zie het verslag van 1878
blz. 40) zou worden uitgekeerd aan officieren die met vrucht,
de lessen der 2de krijgsschool-afdeeling volgden , is thans
geen sprake meer; de bij die afdeeling gedetacheerde
officiereu van het Indisch leger genieten, indien zij kapitein
zijn, f' 3000 traktement ' s j a a r s , de luitenants f 2 3 0 0 .
Volledigheidshalve zij hier nog aangeteekend dat voor de
toelating van Nederlandsche officieren tot de lessen der
krijgsschool thans geldt het Koninklijk besluit van 9 Juuij
1880 (Nederlandsch Staatsblad n°. 107), welks 5de artikel
luidt: » Tot de krijgsschool kunnen ook worden toegelaten
officieren van de landmagt in de koloniën en bezittingen
vau het Rijk in andere werelddeelen, onder zoodanige bepalingen als door Ons reeds zijn of bij nader besluit zullen

worden vastgesteld." Deze nieuwe regeling maakte echter

geen wijziging van het besluit van 5 December 1879 n°. 27
noodig. Het programma voor het in Indie af te nemen
admissie-examen is door den Gouverneur-Generaal vastgesteld bij een ! besluit van 11 Fcbruarij 1880 (Indisch Staatsblad n°. 40) ). Voor den nieuwen cursus, die 1 October
1880 aanvangt, zijn 6 plaatsen beschikbaar gesteld voor
officieren die aan laatstgenoemd examen voldoen. Bovendien zal vermoedelijk een Indisch officier , gedetacheerd bij
het Nederlandsche leger, het admissie-examen in Nederland afleggen , om bij welslagen geplaatst te worden; en
voorts is aan een officier van het Indische leger, die
met verlof hier te lande verblijf houdt, vergund om
zonder admissie-examen — overeenkomstig art. 18 vau
') De toelating is overigens geregeld b(j een gouvcrnement9besluit van M April 18S0 (Indisch Staatsblad n». 89).
Handelingen der Stiten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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het reeds aangehaalde Koninklijk i.esluit dd. 9 Junij
1880 — bet onderwijs in Oostersche talen bij de 2de afdeeling der krijgsschool te volgen , welk onderwijs door
een drietal hoogleeraren bij de instelling voor Indische
taal-, laud- en volkenkuude te Delft wordt gegeven.
Bewapening. Met de verbetering1 der bewapening wordt
geleidelijk voortgegaan. Bij het begiu van 1880 waren
(ten behoeve van het leger, de schutterijen , de barissans
enz.; verg. ook § 5 van dit hoofdstuk) 47 867 Beaumontgeweren in Indie aanwezig. Sedert kan weder eene nieuwe
per zeilschip van hier uitgezonden partij vau ruim 2000
stuks aangekomen
en daardoor de voorraad in Indie tot
pi. m. 50 000 5) geklommen zijn.
De patroonfabriek te Soerabaija, in 1879 naar behoefte
voorzien van messingplaat, leverde in dat jaar ongeveer
57» millioen scherpe patronen af, waarvan voor ,0/,, gedeelten ook de hulzen in die fabriek waren vervaardigd.
Voorloopig wordt met uitzending van ledige hulzen uit
het moederland voortgegaan, tot dat een reserve-voorraad
van lS'/i millioen patronen aanwezig zal zijn , waartoe ,
naar het zich laat aanzien, in 1881 voor het laatst de
uitzending van 3'jL millioen hulzen zal worden vereischt.
De reserve-voorraad is op het genoemde cijfer van 157»
millioen patronen bepaald, in de veronderstelling (die vrij
zeker is, maar toch nog nader bevestigd zal moeten worden door de proef welke men thans bezig is te nemen,)
dat gevulde patronen zonder scharle gedurende 5 iï 6 jaren
in Indie kunnen blijven opgelegd. Het ligt voorts in de
bedoeling om te zorgen dat te Soerabaija steeds de middelen voorhanden zijn om dien voorraad, wanneer hij vermindert , onverwijld weder volkomen aan te vullen.
Nadat de Indische Regering nogmaals had aangedrongen
op de uitzending van achterlaad-karabijnen voor het wapen
der kavalerie, zijn uit de magazijnen van het Nederlandsche leger 300 zulke vuurwapenen beschikbaar gesteld,
die eerlang worden verzonden met de noodige werktuigen
en aanwijzingen om in de vizier-verdeel ing de in Indie
gevorderde: verandering te brengen. De voor. .md in Nederland wordt tevens weder aangevuld door eene bestelling
ten laste der Indische geldmiddelen. In verband met de
uitzending der karabijnen is de bestelling van 1000revolvers, die in het vorig verslag (blz. 39) werd vermeld, tot
300 teruggebragt.
Omtrent het artillerie-materieel is het volgende aan te
teekenen.
Uit de bewapeningstateu werd afgevoerd het ijzeren
gladloops kanon van 15 c.M. zw. dat in den tegenwoordigen tijd niet meer bruikbaar kan worden geacht. Voorts
werden een aantal onbruikbare bronzen vuur monden , tot
een gezamenlijk gewigt van 35 198 K.G., herwaarts gezonden om bij 's Rijks geschutgieterij geleidelijk te wordeu
verwerkt.
») Zie vorig verslag, blz. 39.
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Het door de. firma KsUPF te Essen geleverde stalen achterlaad veld- en berggeschut (kaliber 7,5 c.M.), waarvan
in 't vorig verslag (Bi*, 38) sprake mui, la in Januari]
1880 naar Indic verzonden, nadat de eind beproeving, die
in tegenwoordigheid van twee officieren der Indische artillerie op het proefveld der firma had plaats gehad, in elk opzigt bevredigende uitkomsten had opgeleverd. Nu hierdoor
een nieuw stelsel van bewapening definitief is aangenomen , zal nadere beproeving in India alleen ten doel hebben om te bepalen in hoeverre ook daar te lande het met
de vuurmonden uitgezonden kiezelkruit onveranderd ') voor
de uitrusting der batterijen kan worden aangenomen, en
voorts om na te gaan of ook in de détails van den vuurmond en zijne affuitage niet nog geringe verbeteringen
kunnen worden aangebragt.
De beproeving van het kustgeschut van 24 c.M. op liet
schietveld te Adiredjo in de residentie Banjoemas is in het
afgeloopen jaar aangevangen en wordt geregeld voortgezet. Daar bij het in batterij stellen van dien vuurmond
gebleken is dat de daarbij gebezigde kustbok minder
bruikbaar was, wordt de uitzending voorbereid van twee
ijzeren kustbokkeu met toebehooren van de firma KHUPP ,
zoo als die in Nederland bij de behandeling der genoemde
kanonnen gebezigd worden.
Het onderzoek, blijkens de twee vorige verslagen ingesteld naar een geschikt terrein voor artillerie schiet- en
proefveld in de 1ste militaire afdeeling op Java, leidde tot
een gunstig resultaat. Op ongeveer 14 palen afstand van
Bandong (Preanger regentschappen), nabij de dessa BatoeDjadjar. werd een bruikbaar terrein gevonden , dat tegen
een billijken prijs is aang-ekocht. Vervolgens is zoodra
mogelijk een aanvang gemaakt met den bouw van een
artillerie-kampement.
Kleeding en uitnisling. Nadere en meer volledige voorstellen tot wijziging der kleeding van het Indisch leger
werden in November 1879 hier te lande ontvangen , doch
dienaangaande zal eerst eene beslissing te nemen zijn wanneer de iinancieele gevolgen der wijziging kunnen worden
overzien, en hiertoe moeten de uitkomsten worden afgewacht van eene nieuwe proefneming met de te bezigen
stof. De wollen stoften , die blijkens het vorig verslag ter
beproeving naar Indie waren uitgezonden , hebben namelijk
volstrekt niet voldaan ; maar thans is door eene in Nederland speciaal met dat doel bijeengeroepen commissie, in
overleg met eenige Nederlandsche lakenfabriekauten , eene
wollen stof aangewezen , welke geacht wordt voor de kleeding der troepen zeer geschikt te zijn. Van die stof worden nog in den loop van dit jaar 3000 IL uitgezonden ,
met opdragt aan de Indische Regering om spoedig naauwkeurig te doen nagaan hoelang de daarvan vervaardigde
kleedingatnkken kunnen dienen. De inmiddels noodig blijvende aanvulling van den voorraad katoenen stoften wordt
zóó geregeld, dat eene nieuwe kleeding in elk geval
uiterlijk met het begin van 1884 definitief zal kunnen
worden ingevoerd.
De in het vorig verslag bedoelde nadere proef met helmhoeden van nipabladeren , vervaardigd naar een verbeterd
en steviger model, heeft tot geen gunstiger resultaat geleid dan vroeger verkregen werd. (Jn.trent het nieuw aan
te nemen hoofddeksel wordt thans nog overleg gepleegd
met de Indische Regering.
Huisvesth"'. De bouw van het permanente kampement
te Magelang (Kadoe) werd in het afgeloopen jaar krachtig
voortg-ezet. .Men dacht daarmede in het begin van 1881 ,
mogelijk nog in 1880, reeds zoo ver gevorderd te zullen zijn
dat een geheel veldbataillon onder dak gebragt zou kunnen
worden. Het semi-permanente kampement te Malang (Pasoeroean) voor het 2de depöt-bataillon kwam gereed, doch kon

') De ondervinding heelt nameiyk geleerd dat elke kruitsoort,
naar gelang de temperatuur stijgt, krachtiger uitwerking heeft.
Empirisch moet worden uitgewezen, of het buskruit, dat bjjdebeproeving in Duitschland voldeed, ook voor Indie de verlangde
eigenschappen bezit. Is dit niet liet geval, dan kunnen de Nederlandsche buskruitfabriekanten — die zich hiertoe bereid verklaarden
mits hun zekere door hen aangewezen opgaven werden verschaft —
een fabriekaat leveren dat beter aan alle door den artillerist te stellen
eischen voldoet.

dopr dat bataillon niet dadelijk betrokken worden, daar eerst
nog in de gelegenheid tot huisvesting, der officieren moest
worden voorzien. Ten einde evenwel reeda terstond zooveel
mogelijk van liet nieuwe kampement gebruik te maken ,
werd de uit Atjeh teruggekeerde staf van het 0de bataillon
infanterie (zie blz. 27) voorloopig te Malang in garnizoen
gesteld en bepaald dat dit bataillon aldaar gelei lelijk op
de bepaalde sterkte zal worden gebragt. Mnn had mogen
verwachten dat de particuliere industrie, wetende dat
Malang eerlang een belangrijk garnizoen zou krijgen,
zich op den bouw van woningen voor de officieren zou
hebben toegelegd. Dit is echter niet geschied ; en wanneer ook de nu in 't werk gestelde pogingen, om dien
bouw aan te moedigen , mogten falen , dan zullen voor
gouvernementsrekeuing de noodige gebouwen voor het
officierslogies moeten worden gemaakt. Deze gebouwen
zullen dan later een deel vormen van het te Malang op
te rigteu permanente kampement, waarvoor het benoodigde terrein reeds geheel onteigend is.
Met den bouw van het permanente kampement te Buitenzorg, waarvoor, blijkens het vorig verslag, met een
aannemer is gecontracteerd , werd medio 187!) aangevangen.
Aan de permanente kampementen te Padang en te Fort
de Koek werd ook in het afgeloopen jaar zoo krachtig
mogelijk voortgewerkt, doch men had wederom , even als
in 1878, met gebrek aan werkvolk te kampen , vooral te
Padang; eerst in het laatst van 1870 kwam hierin eenige
verbetering. Te Padang Sidempoean (Tapanoli), waar het
troepenlogies uitbreiding vorderde in verband met de reeds
in 1873 voorgenomen garnizoensvermcerdering aldaar (verg.
het verslag van dat jaar, blz. 30), kon in 1879 eindelijk
daartoe het noodige worden verrigt. Het vooruitzigt bestaat dat deze arbeid , die telkens voor dringender behoeften
elders had moeten wijken , nog in dit jaar gereed zal komen.
De nieuwe versterking te Boentok (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) kon in de maand December 1879
betrokken worden. Met den bouw van het nieuwe établissemeut Tatas te Bandjermasin en van de officierswoningen
te Amoenthai in dezelfde residentie werd geregeld voortgegaau, even als met de verandering en uitbreiding van
de militaire gebouwen te Siugkawang en te Pontianak in de
Westerafdeeling van Borneo (verg. vorig verslag blz. 40).
In het afgeloopen jaar werd begonnen met de oprigting van eene semi-permanente officiersbarak en kazerne
voor Europeanen te Babakan nabij het schietterrein te
Adiredjo (Banjoemas). Deze gebouwen zullen denkelijk
tegen het einde van 1880 gereed komen , terwijl voorts
in den loop van dit jaar de voltooijing mag- verwacht
worden van het semi-permanente artillerie-kampement te
Batoe Djadjar (Preanger regentschappen).
Verreweg de meeste militaire bouwwerken moesten
weder in eigen beheer worden tot stand gebragt. Slechts
van twee geniewerken kon in 1879 de uitvoering aan aannemers worden opgedragen. Overigens werden nog in vijf
gevallen inschrijvingen aangenomen voor de levering van
materialen.
Voeding. Ook in 1879 ondergingen de tarieven voor de
voeding van het leger geen noemenswaardige veranderingen , behoudens eene geringe verbetering in de voeding
van het bedieningspersoneel bij de militaire ziekeninrigtingen. (Tarief n°. 40; zie Indisch Staatsblad 1879 nc. 137).
De in de jongste verslagen vermelde proefneming met
dr..:;gbare waterrein'0ingstoestellen I idde tot zoo weL.ig
gunstige resultaten , dat van eene meer algemeeue nanschafling dier voorwerpen werd afgezien. Daarentegen hebben de met eene andere soort van filtreermachines (systeem
CHEAVIN) genomen proeven roorloopig zoo goed voldaan,
dat daarvan een 20tal uit Nederland zijn ontboden ten
behoeve van die posten in Atjeh, welke van goed drinkwater verstoken zijn en waar het water door de gewone
leksteenen niet voldoende gezuiverd wordt om tot drinkwater te kunnen dienen.
Algemeenegezondhcidsloesland; ziekenverpleging, enz. Uitvoerige statistieke gegevens betreffende den gezoudheidstoestand van het leger zijn vervat in de bijlage:; I) en
K; daaraan zijn de volgende totalen ontleend.
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De medegedeelde cijfers doen zien dut de algemeene
gezondheidstoestand in 1879 geenszins gunstiger was te
noemen dan in 1878, daar ruim 5000 zieken méér in behandeling kwamen. Maar de uitkomsten der ziekenverpieging mogten gelukkiger genoemd wordeu, want terwijl
in 1878 van 117 589 zieken 1028 overleden, stierven er
in 1879 slechts 1544 van de 122 597 verpleegden.
Koortsen, dysenterie, diarrhee en berri-berri eiscüten
weder liet grootste aantal offers, de laatstgenoemde ziekte
nagenoeg uitsluitend oiuler de inlandsche militairen , vooral
in Atjeh. Cholera kwam slechts enkele malen sporadisch
voor te Weltevreden , Willem I , Magelang, Soerabaija en
Atjeh, en geen enkel geval had een doodelijkeu afloop.
Sedert den aanvang van 1879 is de gelegenheid tot
opneming van zieke militairen in het particuliere gezond*
heids-établissement te Sindanglaija (Preanger regentschappen) , als gevolg van de gunstige uitkomsten die de verpleging aldaar opleverde , nog eenigszins uitgebreid. Voorloopig ia bepaald dat die uitbreiding tot het einde van
1880 zal gehandhaafd •lijven , waardoor gedurende dien
tijd in het établissement kunnen worden verpleegd IS
lijders Ier 2de klasse en 60 lijders der 3de klasse , 4
9 en 42 meer dar. vroeger.
Belooningen en straffen. In den aanvang van dit jaar
vielen buitengewone onderscheidingen ten deel aan den
generaal-majoor K. VAN DER KEYDEX , gouverneur en militair bevelhebber in Atjeh en onderhoorigheden , en aan
den chef van diens staf tijdens de operatien in de XXII

en XXVI Moekim van 23 JuUj 1878 tot 5 September 1879.

Eerstgenoemde opperofficier werd, met toepassing van
art. 5 van het reglement op de bevordering en het ontslag
der officieren van het Indische leger (Indisch Staatsblad
1860 n°. 26), buitengewoon bevorderd tot luitenant-generaal, terwijl hem tevens, krachtens art. 30 van het thans
vigeerend'i pensioenreglement [Indisch Staatsblad 1880 n°.
22), al dadelijk vooruitzigt werd gegeven op het aan zijn
nieuwen rang v. rbonden pensioe;., ook voor het geval hij
den actieven dienst binnen twee jaren na zijne bevordering
mogt verlaten. De majoor GEY VAN PITTIIS werd tot ridder 3de klasse der Militaire Willemsorde benoemd en voorts
bij keuze bevorderd tot luitenant-kolonel.
Verder werden (bij 'sKonings besluit van 31 Januarij 1880
n°. 14) aan een aantal officieren en minderen onderscheidingen toegekend wegens hun aandeel in de krijgsverrigtingen .t^gen de XXII Moekim gedurende het tijdvak
van 23 Juhi 1878 tot 23 Maart 1879.
Uit de op blz. 29 medegedeelde statistieke opgaven eu
uit bijlage C kan blijken dat het aantal gecondemneerde
en gedegradeerde militairen in 1879 minder was dan in
1878; daarentegen bevonden zich op 31 December 1879
bij de strafdetachementen te Klatten en te Ngawi 18 Euro-
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peanen eu 14 inlande •s meer dan bij het einde van 1878.
Waarschijnlijk vindt deze toeneming althans gedeeltelijk
hierin hare oorzaak, dat dienstweigering, in de jongst
verloopen jaren door een aantal chefs beschouwd als een
militair delict, thans, in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hoog Militair geregtshof in Nederlandsen
Indie, in vele gevalle n disciplinair gestraft wordt. (Verg.
hoofdstuk F § 0.)
Reglement)m e» voorschriften; ha.idfoldingcn bij het onderwijs. In het tijdvak, waarover dit verslag loopt, werden
in Indie voltooid en uitgegeven: een handboek bij het
onderwijs in de geschiedenis van Nederlaudsch Indie ten
dienste der élèves va.i de militaire en artilleriescholen voor
het Indisch leger; het beknopt overzigt van de proeven en
oefeningen welke in Indie bij de artillerie plaats hadden
in de jaren 1870-1879 ' ) ; het 5de bijvoegsel op den instructie-iuventaris voor de artillerie der landmagt aldaar,
en voorts eenige in de Maleisehe taal geschreven exercitiereglementen. Voorts verscheen van enkele voorschriften en
reglementen eene nieuwe uitgave. Het reglement op tien
velddienst zal dit jaar gereed komen, en vermoedelijk ook
de voor het militair onderwijs bestemde atlas van Nederlandsch Indie.
Bijzondere instellingen in het materieel belang van den
soldaat. Het aantal deelhebbers in het militair spaarfonds
bedroeg bij het einde van 1878 (over het jongst verloopen jaar
zijn ten deze nog geen gegevens ontvangen) 2190, die
:.;.:, kapitaal en rente te goei hadden f 95842. Blijkens
het vorig verslag hadden op 31 December 1877 1353 deelhebbers f 85 569 te goed. Het aantal deelhebbers is dus
in veel sterkere verhouding toegenomen dan. het bedrag
van kapitaal en interest, wat een natuurlijk gevolg is
van de nieuwe bepaling, dat de manschappen, geplaatst
in de 2de klasse van militaire discipline, de helft hunner
deeling uit de menage in het spaarfonds moeten storten;
deze gelden worden in den regel niet uitgekeerd vóó.- het
ontslag uit den dienst.
De toestand der kantines kon volgens de laatst ontvangen jaarherigten (over 1878) zeer gunstig worden genoemd; de gebouwen ondergingen voor het meerendeel
belangrijke herstellingen en verbeteringen, terwijl van
verscheidene kantines het meubilair grootendeels vernieuwd
en aangevuld werd.
Ook aan de instandhouding en uitbreiding der aan die
inrigtingen verbonden leesbibliotheken werden in gemeld
jaar belangrijke sommen ten koste gelegd.
De in 't vorig verslag bedoelde (door tusschenkomst van
') Geljjke overzigten betreffende de jaren 1874 en 1875 werden
in 1878 uitgegeven.
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het Departement van Koloniën op voordeelige voorwaarden
aangeschafte) biersoort werd in het afgeloopen jaar in Indie

[Neder!. (Oost-) Iudie.]
t a a k , ae beschikking over eene daartoe opzettelijk aangekochte stoom barkas.

In mjnn nlle knnttnM verkrijjrbnar gesteld . met hetzelfde

In Atjeb werd het geheele terrein derkrijgwperatienln

g u n s t i g resultaat all de proef reeds aanvankelijk had opgeleverd in de voornaamste kantines in de eerste militaire
afdeeling op Java.

de X X l i en XXVI Moekim, zooniede het bij den togt
naar de Lamtoba-vallei doorkruiste terrein opgemeten en
ingesehetst. Na afloop der bedoelde krijgsverrigtingen zijn
nog slechts 2 opnemers iu Atjeb gedetacheerd gebleven.
Bij het topografisch bureau te Batavia kwam men , wat
de laatst opgenomen residentien van Java betreft, o. a.
gereed met het overteekenen vau de brouillonbladeu (ten
getale van 21(5) der kaart van de residentie Batavia. Omtrent den arbeid aan de net-détailkaart van Probolinggo
is niets gemeld *). Van eerstgemeld gewest werd eene
gewasseben overzigtskaart g e m a a k t , ten einde daarvan
photogralische afdrukken te kunnen nemen *). Vaa de
afgeloopon opneming op Zuid-Celebes (vorig verslag blz.
98) weiden overgeteekend de brouillonbladeu betreffende
de bergregentschappen der afdeeling Noorderdistricten.
Eene gearceerde overzigtskaart dier opneming was onderhanden ; eene zoodanige kaart van Billiton kwam gereed s ).
De kaarten der belangrijkste boofd- en garnizoensplaatseu
met omstreken werden vermeerderd met die van Buitenzorg en Soerabaija , terwijl ook eene nieuwe bijgewerkte
kaart werd zamengesteld van bet ooriogsterreiu in Atjeb.
Aan het voornemen om de hier te lande gevolgde verbeterde methodes van kaarten-ieproductie ook bij de Indische topografische inrigting in toepassing te brengen
(zie vorig verslag blz. 42), i s , na eenige proefnemingen
die aanvankelijk als geslaagd konden worden beschouwd,
een begin van uitvoering gegeven.
Aan lithografiscb en photo-autografisch drukwerk werd
in 1879 door het lithogratisch établissement afgeleverd
voor eene waarde van t 13 714,01, waaronder f 289,50 ten
dienste van particulieren. Ook werden op particuliere aanvraag kopiin vervaardigd vau sommige gedeelten der topografisebe kaarten van J a v a , ter zake waarvan ontvangen
werd f 315. Aan kaarten die in voorraad w a r e n , werd
verkocht voor eene waarde van f 1984,12 s , wr.aronder
f 648,12 5 ter zake van chromo-Uthografische residentiekaarten.

Remonte. Gebrek aan materialen en werkvolk waren
hoofdzakelijk oorzaak dat het établissement voor eene paardenstoeterij op het schiereiland Malassoro (Zuid-Celebes) niet,
zoo als verwacht w e r d , in 1879 gereed kon komen.
De voor de artillerie en kavalerie in 1879 benoodigde
paarden werden op de in de laatste jaren gebruikelijke
wijze door aankoop op de drie hoofdplaatsen van Java en te
Makasser verkregen. De proeven die met eenige Chinesche
en Syrische muildieren iu bergstreken genomen zijn (verg.
vorig verslag blz. 4 1 ) , hebben tot nu toe gunstige resultaten opgeleverd en worden voortgezet. (Jok het daarbij
gebezigde draag- tevens trektuig voldeed goed.
§ 2.

Fortificatie'*.

In 1879 werd de hand gelegd aan de werken , benoodigd om den hoofdwal aan bet zuiderfrout der kustbatterij
te Tjilatjap voor de bewapening met het getrokken ijzeren
kanon van 24 e.M. in te rigten. Gebrek aan werkvolk was
oorzaak dat men daarmede iu dat jaar niet geheel kon
gereed komen.
H?t fort Ge::eraal van den Bosch te Ngawi (Madioen)
wrerd — in de ranglijst der bestaande permanente verdedigingswerken — van eene versterking van den 2deu tot
eene van den 4den r a n g teruggebragt {Indisch Staatsblad
1879 n°. 235).
§ 3. Topografische

dienst.

In het afgeloopen jaar werden de werkzaamheden van
het opnemingspersoneel in de residentien Batavia en Probolinggo ten einde g e b r a g t , waardoor bet aantal topografisch opgenomen residentien op Java thans tot 17 geklommen is '). In de Preanger regentschappen (waar 2 van
de 6 opuemiugsbrigades gedetacheerd zijn), in Pasoeroean ,
op Madura, zoomede iu Bantam en Bezoeki (naar welke
beide laatste gewesten de brigades van Batavia en P r o bolinggo overgingen) werden de werkzaamheden , ofschoon
door de buitengewoon vele regens belemmerd, geregeld
voortgezet ; ). De op!:eming van Pasoeroean spoedde bij bet
begin van 1880 ten einde, zoodat reeds een gedeelte van
het personeel kon overgaan naar Banjoewangi, het eenige
gewest van Java waar nog met de opneming moest begonneu worden. De hier te werk te stellen brigade zal
tevens een gedeelte van Bezoeki voor bare rekening krijgen. Omtrent de v r a a g , of eene der verder beschikbaar
komende brigades zal moeten worden bestemd voor de
herziening (bijhouding) van eenige oude topografische
kaarten (verg. vorig verslag blz. 4 2 ) , is nog geen b e Bliaaing genomen.
In de buitenbezittingen werd in 1879 alleen de residentie
Sumatra's Oostkust — voor zoover mogelijk — geregeld
opgenomen. Het daarvoor afgezonderde personeel van 1
officier en 0 minderen — sedert met 4 opnemers verminderd — kreeg, in het belang van de goede uitvoering zijner
') In 1864, toen do topografische dienst voor 'teerst cene vaste
organisatie kreeg (en 4 brigades werden ingesteld) waren reeds topografiseh opgenomen: Batavia, Buitenzorg (destijds eene op zich
zelf staande adsistent-residentie), Cheribon, Banjocinas, Bagelen,
Kadoe, Djokjokarta en Samarang. In het tydvak 1865 t/m 1878 (gedurende welks laatste helft G brigades in dienst waren) werden de
residentien Soerakarta, Tagal, 1'ekalongan, Madioen, Krawang,
Japara, Kembang, Kediri en Soerabay.i opgenomen en werd de
heropneming van Batavia (inet inbegrip van de daarbij in 1867 iugeiyfde afdeeling Buitenzorg) nagenoeg geheel voltooid.
s
) In 't geheel werd in 1879 opgemeten en ingesehetst eene oppervlakte van 2564 vierkante Java-palen (=58-24 vierkante K. M.),
over de genoemde vijf gewesten en Probolinggo (in Batavia was
het terreiuwork reeds in 1878 afgeloopen) verdeeld als volgt:
Preanger
regentschappen 741 "/D, Pasoeroean 609 "D, Madura 378 : /,, Bantam
460 V9, en Probolinggo (met een deel van Bezoeki) 374 vierkante
Java-palen. In 1878 bedroeg de gemeten en ingeschetste oppervlakte
2435 vierkante Java-palen.

§ 4.

Krijijstcrri:/thigen.

Daar in de § § 4 , 10, 13 en 17 van hoofdstuk C reeds
bet noodige is gezegd over de diensten welke van het
leger gevorderd werden ter bestraffing van een paar Battaksche kampongs nabij de grenzen der residentie Tapanoli, tot het bedwingen van een oproer onder de Chinezen
op het eiland Sengarang (Riouw), ter beteugeling van de
sneltogten der Dajaks in de Westerafdeeling van Borueo,
en ter bescherming van de strandnegorijen op Ceram tegen
de aanvallen van Alfoereu, behoeft te dezer plaatse alleen
gehandeld te worden over de militaire operatien in Atjeh.
In het vorig verslag is eeue uitvoerige beschrijving gegeven van de krijgsverrigtingen iu de XXII Moekim tot
op den 12den Mei 1879. Op dat tijdstip moest nog eene
belangrijke operatie uitgevoerd worden vóórdat het doel
van den tegen deze sagi ondernomen veldtogt kon geacht
worden te zijn bereikt. Gliëng, de zetel van PANGLIMA.
POLIM , moest namelijk nog door de troepen opgezocht en
getuchtigd worden als de hoofden en bevolking weigerachtig bleven om zicli te onderwerpen.
Op den 28sten Mei verplaatste de gouverneur en militaire bevelhebber zijn hoofdkwartier tijdelijk van Anaga3
) Van de 15 vroeger opgenomen gewesten zyn de detailkaarten
sedert lang voltooid. Het laatst werden afgeleverd (in 1876 en 1878)
die van Rembang en Socrabau'a (rcspectieveiyk 228 en 176 bladen).
De chromo-lithografische overzigtskaarten van beide gewesten moeten
echter nog het licht zien (even als die van Batavia en Probolinggo).
Onder de 13 tot dusver verschenen rosidentiekaarten (die van Kediri
kwam in Maart jl. gereed), zijn er 6 waarvan reeds eene tweede
oplage is bezorgd, uameiyk van Bagelen, Kadoe, Banjoemas, Soerakarta, Pekalongan en Samarang. Deze drie laatste herdrukken verschenen in December 1879 en Juiy 1880.
4
) Wat de overzigtskaarten van Rembang en .Soerabaija betreft,
zyn zoodanige photografische afdrukken in Indie reeds verkrügbaar.
s
) Hier te lande verscheen op 's lands kosten eene chromo-lithografischc kaart van de Minahassa, door den gewezen resident van
Menado mr. S. C. J. W. VAK MusscnEKBBOtK tydens zyn verbluf
aldaar zamengesteld.

Bijlage C.
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loens naar iiKlnipouri, ton einde digter bij da troepen te
zijn'die uit liet bivouak te Glé-Kambing i;aar Gliëng zouden inrukken. De voor (lezen togt gevormde kolonne, die

door den luitenant-kolonel H. fl. TBBBTBBOB gekomnuin*
deerd werd, bettond uit G kompagnian infanterie, 2 sectien artillerie en 20 mineurs, en stelde zich in den vroegen
morgen van den 31sten Mei in beweging.
In de eerste plaats moest een linker zijtak van de \tjehrivier , de kali Djerir , aan wier regieroever de vijand eene
geduchte linie van versterkingen h-zet hield, door de
kolonne worden overgetrokken. Het lag voor de hand dat
men trachten moest die linie van versterkingen , welke
aan haren regtervleugel tegen de Atjeh-rivier aanleunde,
langs haren linkervleugel om te trekken , en daarom maakte
de kolonne een marseh van ruim vijl' uren in zuidelijke
rigting langs den linkeroever der Djerir, alvorens zij deze
rivier naderde om den overgang te beproeven. Voorbij de
kampongs Ratoe en Ritjing, waaruit zij hevig was beschoten , gelukte haar die overgang zonder veel moeite,
en toen zij daarop den regtcroever stroomafwaarts volgde ,
bleek het dat zij niet minder dan 17 versterkingen had
omgetrokken , die onderling door zware bamboedoeri veraperringen verbonden waren. Zoodra de vijand zich in zijn
r u g bedreigd z a g , haastte hij zicli die versterkingen te
verlaten , doch hij nestelde zich in de oostwaarts van de
Djerir gelegen heuvelrij en beschoot van daar de troepen
zoo aanhoudend, dat hij er tot tweemaal toe moest worden
aangetast om den marseh der kolonne te beveiligen. Tegen
den avond bereikte deze den landtong die door de zamenvloeijing van de Djerir met de Atjeh-rivier wordt gevormd ,
en waar de vijand in den laatst en tijd had post gevat
om door zijn vuur de communicatie tusscheu onze hivouaks
te Indrapoéri en Glé-Kambing te belemmeren. Gedurende
den geheelen marseh was van de troepen slechts i man
gesneuveld en waren 7 militairen (waaronder 1 officier)
benevens 1 dwangarbeider gewond. Den volgenden dag
werden drie kompagnian onder den majoor M. L. L.
SCHELL afgezonden om de versterkingen aan de Djerir te
vernielen , en thans kon men zich eerst ten volle rekenschap geven van de verliezen die geleden zouden zijn
wanneer het niet gelukt -ware de linie om te trekken.
Nadat den 2den Junij door een gedeelte der kolonne
TEKSTEEGE , onder het gestadige vuur van den steeds in
de nabijheid van onze troepen gebleven vijand , eene verkenning naar de kampongs Soët en Lampanas was gemaakt ' ) , stelde zich den 3den die geheele kolonne, met
uitzondering van slechts ééne kompaguie die het bivouak
te Djerir bezet moest houden, in beweging om haren togt
naar Gliëng te vervolgen. Zij ondervond echter aanvankelijk
veel tegenspoed. "Wel gelukte het aan de voorhoede om
den opdringenden vijand steeds terug te drijven, maar de
hoofdmagt kwam door het zeer bedekt en doorsneden terrein slechts langzaam vooruit, zoodat men den eersten dag
slechts vorderde tot de Kemiroe, weder een zijtak van de
Atjeh-rivier, Den volgenden morgen (4 Junij) werd door
drie konipagnieu eene verkenning gemaakt naar de kamponga Lamloöt, Lamoetjing en Kemiroe , die door de bevolking verlaten waren , maar waarin veel vuurwapenen ,
b u s k r u i t , klein vee en padi werden gevonden. Daarop
trok de kolonne verder met het doel om den linkeroever
der Atjeh-rivier te bereiken. Van alle zijden door den
vijand bestookt, zag zij bovendien haren marseh weder
door menigvuldige terreinhindernissen zeer vertraagd, en
zij iiad de Atjeh-rivier nog niet in het gezigt g e k r e g e n ,
toen de invallende duisternis haar noopte rust te nemen.
Er werden geen vuren aangemaakt, en hieraan was het
waarschijnlijk te danken dat het bivouak niet werd beechoten. Dij het aanbreken van den dag zette de kolonne,
weder onder het vuur des vijands, haren marsen voort,
totdat zij een hoogen heuveltop bereikt had , van waar
het terrein, dat zij in oostelijke rigting vóór zich h a d ,
overzien kon worden. Eene groote natte sawahvlakte
breidde zich daar u i t , en het was niet mogelijk die over
te trekken zonder de uitgeputte troepen aan groote verliezen bloot te stellen. De kolonne-kommandant achtte het
daarom raadzaam naar Djerir terug te keeren , en dit plan
werd nog denzelfden dag ten uitvoer gebragt. Eene troe') Dü die verkenniug werden 4 militairen (waaronder 1 officier)
gewond terwijl de vijand C doodën in onze handen liet.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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penmagt, die van Glé-Kambing gezonden was om de

kolonne

IBBBTIBOB

te veraterken , ontmoette haar aan de

Kemiroe en vergezelde haar naar Djerir. Hare verliezen
op dezen driedaagaohen marseh hadden bedragen: 1 gesneuvelde en 1<J gewonden (2 officieren , 7 minderen en
10 dwangarbeiders) : ) .
Nadat deze verliezen weder aangevuld . -'i) twee nieuwe

kompagnien aan de kolom»! toegevoegd waren , rukte de
luitenant-kolonel TBRBTBBOB daarmede den Baten Junjj
nogmaals op. Thans werd echter de Kemiroe niet overgegaan , maar langs haren linkeroever in de rigting van de
Atjeh-rivier gemarcheerd. Miei bereikte nu zonder moeite
den linkeroever dezer rivier. Zij werd , on Ier 's vijnn-la vuur
uit de aan den overkant gelegen kampong Ije of Ajer
A l a n g , doorwaad, en nadat een achttal in die k a m p o n g
opgeworpen versterkingen waren veroverd , betrokken de
troepen het bivouak. De rivier-overgang kostte ons 4 gewonden , terwijl 2 Boeginesche soldaten verdronken. De
vijand liet 10 lijken op het gevechtsterrein achter.
Met drie. kompagnien verminderd, — waarvan éénede
gewonden naar Glé Kambing overbragt, terwijl de beide
anderen de missigit van Ije Alang en den linkeroever der
Atjeh-rivier bij de waadbare plaats bezet hielden, —zette
de kolonne den volgenden morgen (9 Junij) haren marseh
voort. Het terrein leverde veel mfleijelijkheden o p , maar
de vijand bood geen noemenswaardigen tegenstand, en
tegen 10 uur in den voormiddag namen de troepen stelling op een heuvel pi. m. 600 meters ten westen van de
in een halven cirkel tegen de Atjeh-rivier aanleunende en
öp de beide flanken goed versterkte kampong Gliëng. Zoo
spoedig mogelijk werd nu onder het vrij hevige vuur des
vijands tot den aanval overgegaan, die met een volledig
succes werd bekroond. Terwijl ééne k o m p a g u i e , onder
dekking van artillerievuur, zich door eene omtrekkende
beweging van de versterkingen op 's vijands regterfiank
meester maakte , en eene tweede hein aan zijn regtervleugel
bezig hield, tastten de beide overige kompagnien hem in
het front a a n , met het gevolg dat hij zijne positieu met
overhaasting verliet, een 24tal stukken geschut en een
grooten voorraad kogels, munitie en levensmiddelen in
onze handen latende.
De vermeestering van Gliëng had ons slechts 6 gewon*
den gekost, en maakte op den vijand blijkbaar een diepen
i n d r u k , want hij bood geen tegenstand meer toen de
nabij gelegen kampongs Langsi en Tanah Abe aan den
regter- en Lampoeradja en Lampakoe aan den linkeroever
der Atjeh-rivier door een paar kompagnien bezocht werden. Madat deze k a m p o n g a , even als Gliëng zelf, in de
asch waren g e l e g d , keerden de troepen nog denzelfden
dag naar Ije Alang terug.
Den lOdeu Junij werden nu nog eenige in den omtrek
van Ije Alang gelegen kampongs bezocht, die verlaten
gevonden werden , en den Uden aanvaardde de kolonne
langs den regteroever der Atjeh-rivier den terugmarach
naar Indrapoéri, waaraan twee dagen werden besteed,
omdat de gelegenheid werd benuttigd om de kamponga
Manggrok, Tjot Lepong, Moereg en L i r , waaruit ons
bivouak te Indrapoéri zoo dikwijls was bestookt geworilen, te bezoeken en te tuchtigen.
Hiermede was de veldtogt tegen de XXII Moelrim beeindigd, en thans moesten de wapenen tegen de XXVI
Moekim gekeerd worden. De gouverneur en militaire bevelhebber achtte het echter volstrekt onraadzaam om de
troepen geheel uit de XXII Moekim terug te trekken.
Niet alleen zou daardoor de bevolking, die zich in de nu
reeds sinds zoo vele maanden bezette landstreek onder de
hoede onzer wanenen gevestigd had . prijs gegeven worden
aan de wraakneming der vijandig geblevenen , maar he*;
was ook al langer hoe meer gebleken dat Anagaloeng
en Indrapceri zeer belangrijke strategische punten waren ,
wier permanente bezetting noodig was om ons in staat,
te stellen het land in bedwang te houden. Op die beide
punten en op eenige in den omtrek daarvan gelegene
(namelijk Djerir , Glé Kambing , Long Lemoh , Tjot Hasatoel en Lepong Arra tusachen Indrapoéri en Anagaloeng ,
xoomede Senelop, Montasain-west, Missigit Moutassik en
Ponten Karang beooaten Anagaloeng) werden alzoo,
5
) Volgen» later ingekomen berigten had de vijand den 5den
Junij een "verlies geleden van 50 dooden en 30 gewonden.

[«. 2.]
Koloniaal verslag van 1880. [Neder!. (Oost-) Indie.]
onder het koiiiinando van den te Anagaloenggevestigden
luitenant-kolonel TKHSTKEHK, de noodige troepen achter'
gelaten , toen den 17den Juni] werd overgegaan tot de
dislocatien ten behoeve van de krijgsverrigtiugen tegen

de XXVI Moekim.
Hiervoor werden drie kolonnes geformeerd , die gesteund

zouden worden door vier detachementen,

terwijl eene

reserve-kolom ie beschikbaar werd gehouden te Lambaroe ,

waar ook de gouverneur en militaire bevelhebber zijn
hoofdkwartier vestigde ')•
De 1ste kolonne, te Montassik onder bevel van den
luitenant-kolonel

L.

\V.

('.

(JEHJ.ACH

vereenigd,

sou

noordwaarts over de Blang Bintang (eene uitgestrekte
sawahvlakte, die oostelijk tegen het gebergte aanleunt

dat de XXVI Moekim begrenst.) en verder over Ketapang
en IfeOï naar BoBtig Tjala oprukken, om d a a r n a , in ver-

band met de beide andere kolonnes, Lamngoet aan te
vallen , dat In het centrum der XXVI Moekim gelegen
is en ge/.egd weid de voornaamste positie des vijands te
zijn, diedoor IMAM LOXUHATTUI persoonlijk verdedig! werd.
De 2de kolonne, die gekommandeerd werd door den
majoor \V. H. VAM DK P O L , ZOU van Lambaroe haren
marsch eerst i Q8twaarts én daarna noordwaarts nenien ,
den vijand uit zijne positie bewesten de Blang Bintang
verdrijven , en trachten te Boëng Tjala in verbinding te
komen met de 1ste kolonne, ten einde te zamen niet.haar
tegen Lamngoet op te trekken.
De 3 ie kolonne, te Lamjong onder het kommando gesteld van deu luitenant-kolonel J. G. SoBABP, zou zich
esrst in noordoostelijke rigting bewegen, ten einde deu
weg naar Pedir t e bezetten , eu vervolgens zuidwaarts
oprukken om Kroeng Kali en Toengkoep te nemen , en
daarna aau de beide andere kolonnes de hand te reiken
b\j Lamngoet.
Vau de gedetacheerde kolonnes zou er ééne, onder bevel van den kapitein G. H. R. HAI.EWI JN , van Lamjong

uit medewerken tot de vermcestering van Toengkoep; de
tweede , onder deu kapitein J . H. A. Us?::i, DK SCHEPPER ,
van Kwalla Lob uit stelling nenien op den weg naar
Pedir; de derde, onder den kapitein H. T. .T. KI.ATT, van
Kadjoe oprukken om den vijand in den rand van de kamongs Meroe en Saloei bezig te houden, opdat de 3de
olonne het eerste gedeelte van haren marsch ongehinderd
kon vervolgen; terwijl eindelijk de vier Ie , onder dei: kapitein J . 11. H E Y I . , eveneens met het doel om 's vijands
aandacht van de bewegingen der hoofdmagt af te leiden,
van Lampermei uit eene demonstratie zou maken naar
den kant van Tjot Tjibreh.
Nadat uit de posten in onze noordoosterlinie een voorbereidend artillerievuur op het vijandelijk gebied geopend
w a s , en twee oorlogschapen ter afleiding van den vijand
voor Koerong Ryah post gevat en de kust aldaar beschoten
hadden , stelden zich den laten Julij alle kolonnes om 6
uur 's morgens in beweging
De 1ste kolonne splitste zich in twee gedeelten , waarvan het eene, onder den majoor W . F . VAN VÜOT , den

E

') De geheele troepenmagt, voor de krijgsverrigtiugen in de
XXVI Moekim afgezonderd, bestond nit 114 officieren en 3120 minderen, niet 18 viiurnioiiden, 170 paarden en 1511 koelies en dwangarbeidcrs.
De 1ste kolonne was zanicngesteld nit het 5de en één kompagnie
van het 3de bntaillon infanterie, 2 secties artillerie, 20 mineurs en
het noodige :imbulancc- en opneniiiigspcrsonccl; totaal 23 officieren
en 510 minderen, met 4 vuunnonden, 30 paarden en 387 koelies en
dwangarbeiders.
De 2de kolonne werd gevormd door drie kompagnien van het 9de
en één kompagnie van het 15de bntaillon infanterie, 2 secties artillerie, 20 mineurs en verder als boven; totaal 21 oflicicrcn en 641
minderen, met 4 vuunnonden, 30 paarden en 307 koelies en'dwangarbeiders.
De 3de kolonne bestond uit liet Ode en drie kompagnien van het
15de bntaillon infanterie, 3 secties artillerie, 1 peloton kavalerie,
en verder als boven; totaal 41 officieren en 995 minderen, met 6
vuunnonden, 49 paarden en 514 koelies en dwangarbeiders.
De vier gedetacheerde kolonnes waren te zamen sterk 15 officieren
en 076 minderen, met 2 vutirmonden en 273 koelies en dwangarbeiders.
Hu de reserve-kolonne waren ingedeeld twee kompagnien van
het 3de bataillon infanterie, 1 sectie artillerie, 1 detachement kavalerie, en het noodige ambulance-personeel enz., te zamen 14 officieren en 304 minderen, met 2 vuunnonden, 01 paarden en 30
koelies en dwangarbeiders.

HJniid uit eene versterking hij Boeng Toedjoe (oostelijk

van Montassik) verdreef en vervolgens over de kaliLinga
noordwaalis oprukte naar Tjol Saijoen aan het zuidelijk
einde van de Blang Bintangj terwijl het andere, onder
den luitenant-kolonel (JEKI.ACII , dadelijk in noordoostelijke
rigting langs Hobo, van waar het hevig beschoten werd ,
naar hetzelfde punt trok. Toen de kolonne zich daar weder
vereenigde om het bivouak te betrekken, telde zij 10
gewonden (7 militairen en 3 dwangarbeiders).

De 2de kolonne marcheerde van Lambaroe ongestoord
in oostelijke rigting tot Kroeng Kloempang, alwaar zij
bet eerste vijandelijke vuur o n t v i n g , en trok vervolgens
noordwaarts tegen de versterkte missigit Malajoe op. Door
een overmagtig vuur verjoeg zij den vijand uit deze in een
uitstekend verdedigbaren staat gebragte stelling, die vervolgena door haar bezet werd. De verineestering dezer positie
had haar 3 dooden (2 militairen en 1 dwangarbeider) gekost.
De 3de kolonne werd door baren gids slecht geleid, en
kwam om i) u u r 's morgens geheid onverwachts vlak
tegenover het front der missigit Toengkoep, waaruit zij
op een afstand van 500 passen een hevig vuur ontving,
dat den gids en 4 militairen doodde, 1 officier en 17 muideren verwondde, en 4 paarden, waaronder dat van den
kolonne-kommandant, buiten gevecht stelde : ) . Nadat zij
ïich uit deze netelige positie teruggetrokken en hare geWOnden naar onzen post te S l a n g vervoerd had , stelde zij
zich om 111/,, u u r op nieuw in beweging, doch werd ook
nu weder niet gelukkig - geleid, en toen z i j , na een zeer
"ermoeijenden marsch door moerassig terrein , tegenover
de kampong Meroe beland w a s , besloot de koloiine-kommandant tussohen onze posten te Kadjoe en Tjadé het
bivouak te betrekken.
inmiddels had de gedetacheerde kolonne HALEWIJN zich
in den morgen meester gemaakt van Selempoh Blang (zuidcostelijk van Lamjong) en van drie vijandelijke positien
tusschen die plaats en de missigit Toengkoep, welke zij
tot op een afstand van 300 passen genaderd w a s ; doch
daar zij van de kolonne SCHART niets bespeurde en meer
en meer door den vijand bestookt w e r d , was zij vervolgeus naar Lamjong teruggekeerd, met een verlies van
1 doode en 3 gewonden.
Aan de gedetacheerde kolonne IJS-SEL DE SCHEPPER was

het, na eenige vergeefsche marschen in ondoordringbaar
terrein , gelukt om zieh een weg te kappen door het bosch
dat den bergrug beoosten Kwalla Loh bedekt, en zoo een
punt re bereiken van waar de weg naar Pedir geheel kon
worden beheerscht. Dat punt — de Boekit Datoh Priah —
werd door haar bezet gehouden.
De kapiteins

KI.ATT

en

HEYI,

hadden reeds vroeg in

den morgen met hunne kompagnien stelling genomen
tegenover Meroe en Tjot Tjibreh, en waren in den loop
van den d a g zonder verliezen naar Kadjoe teruggekeerd.
Op den 2den Julij zette de 1ste kolonne haren marsch
voort door de westelijk aan de Blang Bintang palende kampongs Tjot Malam en Tjot L e p o n g , terwijl eene regterflankdekking
de genoemde sawahvlakte zelve overtrok,
waarop onderscheidene kleine versterkingen waren aangelegd. Van enkele plaatsen werd op de kolonne gevuurd ,
doch weerstand werd weinig of niet geboden , zoodat zij
geen verliezen geleden had toen zij tegen den middag te
Boëng Tjala aankwam en daar de zeer nette en groote
missigit betrok.
De 2de kolonne had dien d a g een zwaarderen marsch
gedaan , daar elke kampong noordwaarts van missigit
Malajoe als 't ware een eiland vormde, omgeven door
sawahs en moerassen , waardoor slechts enkele begaanbare
dijkjes liepen, die door 's vijands vuur bestreken werden.
Vooral uit de kampongs Kroeng Anak en Tjot Bakroen
werden de troepen hevig beschoten. De laatstgenoemde
kampong werd , nadat de aanval door een goed onderhouden artillerievuur en eenige infanterie-salvo's behoorlijk
was voorbereid, stormenderhand genomen, en in hare
nabijheid werd vervolgens het bivouak betrokken , nadat
de gewenschte verbinding met de 1ste kolonne verkregen
was. Gedurende dezen togt waren 5 man gesneuveld en
17 (waaronder 2 officieren) gewond.
De 3de kolonne verliet in den vroegen morgen haar
J
) Bovendien stierf bij dezen togt de 1ste luitenant K. L O D Ï W I J K
van vermoeijenis.
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Livouak tusschen Tjadé en Kadjoe, met het doel om over
Meroe en Tjot Paija (evenwijdig aan de kustlijn) é é n p u n t
ten noorden van missigit Lambaroe te bereiken; dit gelukte haar echter eerst nadat zij bezuiden Lambaroe afgedwaald en tegenover Lamlireta en Lamdoera (tusschen
Toengkoep en Kroeng Kali) teregt gekomen w a s , waar
zij aan aan harig vuur van den vijand was blootgesteld.

j')e mnsigit Lamnaroe werd vervolgens door haar vermees-

terd en toen zij in de nabijheid daarvan een bivouak bfit r o k , telde zij een verlies van 5 gesneuvelden (4 militairen
en 1 dwangarbeider) en 30 gewonden (1 officier, 23 minderen en o" dwangarbeiders), terwijl 2 artillerie-paarden
buiten gevecht waren gesteld.
De gedetacheerde kolonne I.JSSKI. DU SCHEPPER verlegde;
dien dag haar bivouak van Boakit Datoli Priah naar een
iets oostelijker gelegen plataan, leg Ie 'a nachts patrouilles
in hinderlaag lange de voetpaden in den omtrek , doch
bespeurde niets van den vijand.
Op den 3den Julij bereikten de 1ste en de 2de kolonne

het haar gestelde doel. de groote en welvarende kampong

Lamngoet. Had de laatstgenoemde kolonne dien dag geen
andere moeijelijkheden te overwinnen dan die het terrein
opleverde , daar de vijand haar geen weerstand meer bood ,
de infanterie der 1ste kolonne kwam , toen zij het noordelijk

gedeelte van de Blang Bintang overtrok, in een vrq hevig
vuurgevecht met den vijand , en tegenover de kampongs
Tjot Preh en Kajoe Adang moest ook hare artillerie in
batterij komen. De k a m p o n g s , welke zij verder doortrok
alvorens aan Lamngoet te komen , waren echter in overhaasting door den vijand verlaten, en zoo ook Lamngoet
zelf, waar drie wapensmederijen, eene groote menigte
wapens, patronen, kruit, slaghoedjes, en voorts ook veel
padi en pluimgedierte gevonden werden. Gedurende den
mareen der 1ste kolonne waren 3 man (2 militairen en 1

dwangarbeider) gewond.

De 3de kolonne rukte dezen d a g , tegelijk met de gedetacheerde kolonne HAI.EWIJX, tegen de missigit Toengkoep
o p , die zij nu door den vijand verlaten vond en bezette.
De gedetacheerde kolonne IJSSEL DE SCHEPPER verplaatste
haar bivouak weder westwaarts naar eene verlaten vijandeliJKe versterking op een 28 meters hoogen heuvel aan den
regWoever van de Koerong A n g a n , van waar m e n , behalve den weg naar Pedir, ook de genoemde kreek (van
Kroeng Kali naar de zee loopende) en de kampong L a m Redep beheerschte, en langs een voetpad naar Kwalla
Lob KOU komen.
De 3de kolonne moest zich nu nog met de 1ste en de
2de te Lamngoet vereenigen , en daartoe rukte zij den
4den J u l i j , met achterlating van 3 kompagnien infanterie
en één sectie mortieren te Toengkoep, zuidwaarts op. Na
een moeijelijken marsch door de moerassige strook, die
door de geheele vlakte der XXVI Moekim heen loopt en
haar als het ware in twee deelen scheidt, bereikte zij haar
doel, zonder door den vijand bemoeijelijkt te zijn.
Gedurende de volgende dagen werden nu , van Lamngoet
u i t , de XXVI Moekim in alle rigtingen doorkruist om de
geheele landstreek bewesten het gebergte van vijanden te
zuiveren. In bijna alle kampongs vond men g e s c h u t ,
wapens , b u s k r u i t , patronen , pas gegoten kogels , en OOK
veel padi en pluimgedierte. Alles getuigde van eene overijlde v l u g t , en blijkbaar was de vijand, die den aanval
van de zijde van Oleh Karang schijnt verwacht te hebben
en met het oog daarop zijne voornaamste en inderdaad
uiterst krachtige verdedigingswerKen (bij de kampong
Ateuh) aangelegd h a d , geheel uit het veld geslagen toen
hij die sterkten omgetrokken en onze troepen als het ware
eensklaps in het hart van zijn land zag.
Den Oden Julij rukten de drie kolonnes van Lamngoet
u i t , om op verschillende punten in de XXVI Moekim
ieder eene eigene legerplaats te betrekken. De lste kolonne
vond daarvoor eene geschikte gelegenheid aan de noordoostelijke punt van de Blang- B i n t a n g , in de kampong
Lampei; de 2de iets noordelijker bij de missigit L e p o n g ,
tusschen het gebergte en Toengkoep, w a a r d e 3de kolonne
zich weder vereenigde. Te Lamngoet werd nu een groot
vivres-dupöt ten behoeve der drie kolonnes gevestigd , en
de bewaking daarvan werd aan twee kompagnien infanterie toevertrouwd.
Hadden onze troepen na de besproken operatien , die hun
in 't geheel 19 dooden (1 officier, l ö minderen en 2
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dwangarbeiders) en 82 gewonden (4 officieren , 67 niin-

deren en 11 dwangarbeiders), benevens 6 paarden kostten,
in de vlakte der XXVI Moekim al geen gevechten meer
te leveren , toch viel er nog veel te doen om het verworven succes te verzekeren.

Door een geregelden patrouilledienst op groote schaal
moest het vermeesterd gebied van vijanden zuiver gehouden
en aan de goed gezinde bevolking de gelegenheid gegeven
worden om zich weder rustig in bare kampongs te vestigen. Voorts eischte bet vernielen van alle vijandelijke versterkingen, het aanleggen van wegen en bruggen , de

behoorlijke inrigting van hel troepenlogies, en da opneming
van de geheele landstreek, die naauwkeurig in kaart werd
gebragt, gedurende geruimen tijd eene groote inspanning.
lu bet verzekeren der veiligheid slaagde men niet volkomen. De troepen konden namelijk niet verhinderen dat
uit het gebergte telkens nachtelijke strooptogten naar de
vlakte der XXVI Moekim werden ondernomen,, waardoor
de teruggekeerde bevolking in onrust gehouden werd ; en
voor den vijand was de gelegenheid om spoedig weder
naar zijne schuilplaatsen terug ie trekken zóó gemakkelijk ,
dat hij nooit kon worden achterhaald wanneer op het
berigt van een strooptogt patrouilles werden uitgezonden
om hem te vervolgen. Aangezien nu vernomen werd dat
de gevlugte vijandelijke Loofden zich in de vallei van
Lamtoba verzameld hadden , en men alzoo kon aannemen
dat van daar al die nachtelijke togteu uitgingen , werd
tot de zending van eene bekwame troepenmagt naar die
plaats besloten.
In den nacht van 26 op 27 Julij werd die troepenmagt,
bestaande uit 47 officieren en 1100 minderen ') , met (i
vuurmonden , 21 paarden en 80b' koelies en dwangarbeiders, onder bevel van den luitenant-kolonel GEI: LACH ,
van Olehleh naar Lampanas overgevoerd door Zr. Ms.
stoomschepen So<'i-ab,:ija, Borueo en Aferajti, het gouvernementsstoomschip Zeemecnio- en het particulier stoomschip
Graaf vait Bylandt. Het debarkement vond in den v n e g e n
morgen van 27 Julij in goede orde p l a a t s . en de kolonne
betrok op VI. K.M. van het strand een bivouak, zonder
door de bevolking van Lampanas bemoeijelijkt te worden.
Den volgenden dag werden daar twee kompagnien ach*
tergelaten , terwijl de overige troepen naar liet gebergte
rukten. Langs steile hellingen , door holle wegen en' over
uitgedroog-de rivierbeddingen, hadden zij een zeer vermoeijenden marsch , en vooral de bespannen artillerie had
vele bezwaren te overwinnen. Toen zij het •/, gedeelte van
den 15 K.M. langen weg naar Lamtoba had afgelegd, betrok de kolonne aan een klein riviertje , de Kroeng Plan*
t e n , het bivouak, om den 2'Jsten Juüj haren marsch door
een nog moeijelijker terrein te vervolgen. Dien dag kwamen
haar eenige door IMAM LAMTOHA gezonden personen te
gemoet, die mededeelden dat de vijandige hoofden naar
Selimoen waren g e v l u g t , en toen de kolonne den rand deivallei van Lamtoba bereikte, zag zij dat daar alles een vree Izaam aanzien bad en de kampongs witte vlaggen hadden uitgestoken , wat echter niet belette dat hare voorhoede, bij
het afdalen naar de vlakte, van eene der omliggende
hoogten eenig vuur ontving, waardoor 1 m i l i t a i r e n 2
dwangarbeiders gewond werden. Nadat aan een riviertje ,
de Aloer Lama Pengin , het bivouak was opgeslagen ,
maakte IMAM LAMTOBA zijne opwachting bij den kolonnekommaiidant, die hem opdroeg om te zorgen dat alle in
de kampongs aanwezige wapenen werden uitgeleverd , en
dat de materialen werden aangebragt die noodig waren
om de troepen behoorlijk onder dak te brengen.
Bij de verkenningstugten . die gedurende de volgende
dagen in den omtrek werden gemaakt (en waarvoor ook
een der twee te Lampanas achtergebleven kompagnien
naar Lamtoba werd ontboden), vonden de troepen in de
pas door de vijandige hoofden verlaten legerplaatsen nog
een voorraad levensmiddelen , wapenen en buskruit, waaruit
bleek dat zij met overhaasting de vlugt hadden genomen.
Hier en daar werden echter de patrouilles door eenige achtergebleven vijanden uit de verte beschoten. In de kleine
en armoedige kampongs vond men overal de bevolking'
rustig en welgezind.
') Xninelnk het 6de en liet Ode bataillon infanterie, 8 secties
artillerie, een detachement genietroepen en het noodige adniinistratie-, ambulance- en opncmingspersoneel.
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Op i]" bedoel Ii verkenningstoo/ten verschafte men zich
ook zooveel mogelük inlichtingen omtrent den we» naar
Sal'traoen, dewy! de gouverneur o:i militaire IjevclTrtbbor
i!<! vijandige hoofden ook daar niet mei rust wilde laten ,
ïiinnr de kolonne van Latqtoba derwaarts wilde laten oprukken , terwijl i • gel ijker tijd eene andere kolonne van
Indrapoeri tanga La Atjeh-rivier zich daarheen sou begeven.
.Nopens dit plan en de uitvoering die daaraan op 13
Augustus en volgende dagen gegeven word, sdjn weinig
bijzonderheden mede ta dealen na hetgeen dienaangaande
reeds op blz. éisaangeteekend. De kolonne uit Indrapoeri,
die gekommand' ard werd door den majoor A. .J. H. LUBEOX,
en samengesteld was uit 24 officieren en 590 minderen'),
met 2 vuurmonden, (5 paarden en 524 koelies endwang"
arbeiders, kwam den eersten dag tot Oliün^ en den tweeden tot Relimoen, waar de plaatselijke boofden zich
onderwierpen., docb geen vijandelijke aanvoerders meer
werden aangetroffen , daar deze de wijk badden genomen
naar Keniala. Gedurende haren marsen had de bende van
TONUKOE DI TIBOC aan de kolonne 7 gewonden bezorgd.

De kolonne van Lomtoba, sterk 5 kompagnien infanterie
en 2 eeotiea artillerie, werd door den overste GEHI.ACH
aangevoerd, die '2 kompagnien infanterie en 1 sectie mortieren onder de:: majoor M. A. DL; CDOO in liet bivouak
achterliet. De marscb werd ongehinderd voortgezet tot de
kampong Kepaja Doewa, 9 K.M. vanLamtoba, maar iets
zuidelijker stuitte de kolonne in oen hollen bergweg op
eene verhakking var. pas gevelde boomen en bamboe doeri,
die door oen vijand van do omliggende rotsen verdedigd
wer I en stormenderhand door haar moest worden genomen.
Nadat haar dit met een verlies van 3 gewonden (waaronder
1 officier) gelukt was, betrok de kolonne haat bivouak
voor den nacht. Den volgenden dag trok zij door een zeer
nioeijelijk bergteirein verder, van tijd tot tijd den tussehen
do rotsen verspreiden vijand verdrijvende. Bij LamLepong
hield de vijand een oogenblik stand, en ook te Lepong
Baj>;e verdedigde bij zich, doch na een kort vuurgevecht,
waaraan ook de artillerie deelnam, werd hij genoopt die
positie te verlaten, met achterlating van een aantal vaatjes
buskruit. patr men enz. Daarna kou de kolonne ongehinderd
haren marscb voortzetten tot Selimoen, dat zij den loden
Augustus 1 «reikte.
Vermits daar, na de onderwerping van TOEKOK MOEDA
en TOEKOB I.IE AI.ANG, niets verder voor de troepen
te doen vipl, keerde de kolonne LUBBCK, zoo als op bus. 4
is medegedeeld, den 17den Augustus naar Indrapoeri, eu
de kolonne GKIU.ACII den 18den naar Lamtoba terug. Ter
laatstgenoemde plaats, die na een hoogst vermoedenden
DA'JED

v a n vrede, t e r u g g e b r a g t , en a l l e e n de in d e X X I I en X X V I

Moekim gelegerde troepen nog op voet van oorlog gehouden. In de laai [genoemde sagi werden Toengk ep ou
Kroeng Kali bezet gehouden. Daarentegen werden in 8eptember en Oetober weder versobillende van de oude posten,
namelijk die te Mibouw-Oost bezuiden Kotta Badje, en
te Silang , Kadjoe , Kwalla Qigheil. Laninga en Kwalla

Lob in do noordoosterlinie opgeruimd 3 ), terwijl de noordooster- en de zuidoosterlmie vereenlgd werden tot eene
oosterlinie.
Geleidelijk werd nu ook do troepenmagt in Atjah verminderd. Den 24sten Oetober werd bet 5de bataillon infanterie naar Java teruggezonden, eu in December vol git en
de staf en het vaandei van het 8de en van het 9de bataillon, zoomede de 18de kompagnie artillerie. (Verg.
idz. 27.) Gevechten vonden er in de laatste vier maanden
van 1879 en in de eerste helft van 1880 niet meer plaats,
maar telkens moesten nog patrouilles worden uitgezonden
ter opsporing of vervolging van rnaraudeurs, en ten einde
aan de goedgezinde bevolking den terugkeer naar hare
kaïnpongs gemakkelijker te maken. Met dit laatste doel
mankte den 14den üetober een detachement van 4 officiereu
en i2'i bajonetten een zeer vermoeijenden marscb van
Toengkoep over het gebergte naar Koerong lïyab , dewijl
vernomen was dat aldaar een paar honderd lieden door de
bende van PANG SAMAN' (zie blz. ö) belet werden om zich
naar hunne vroegere woonplaatsen in de XXVI Moekim
te begeven. Een 25tal mannen en vrouwen vergezelden
de kolonne op haren terugtogt, maar de overige lieden
uit de XXVI Moekim, die te Koerong llyah aangetroffen
werden, gaven hun verlangen te kennen om er te blijven,
dewijl zij er zich reels geheel voor eene duurzame vestiging ingerigt hadden. De kapitein HAI.KWIJX die de kolonne
gekommaudeerd had *), werd den loden November nogmaals (doch thans over zee) met een detachement van 120
bajonetten naar Koerong Kvah gezonden tot dekking van
bet opnemingspersoneel dat den omtrek dier plaats in
kaart zou brengen. Deze arbeid werd niet bemoeijelijkt,
maar in den nacht van 17 op 18 November werden op
bet bivouak der kolonne eenige schoten gelost, waardoor
een onderofficier gewond werd. Het bleek dat men ook
bier weder t3 doen had gehad met. de bende van PANG
SAÜA.N , die eenigen steun scheen te vinden bij liet hoofd
van Koerong Byah. Op de gezindheid van dit hoofd oefende
echter het verblijf der kolonne een gunstigen invloed uit,
en toen zij naar Olehleh terugkeerde, ging TOEKOE IMAM
mede om te Kotta Badja zijne onderwerping aan te bieden.

In December ia nog eens eene kolonne (van 6 officieren
en 146 minderen , met 2 vuurmonden en 104 koelies en
den 20sten Augustus bereikt werd, bleef de kolonne GER- dwangarbeiders, onder bevel van den kapitein C. J. VAN*
DEX VWJHOEF) te Olehleh ingescheept om naar Telok
I.ACII niet.langer dan hoogst uoodig was om uit te rusten ,
dewijl het gebleken was dat in eenigekampongsde pokken Kroet op de westkust te worden overgebragt, ten einde
onder de bevolking beerschten. Den 22sten Augustus zich meester te maken van de oorlogsbehoeften die volgens
braken de troepen van daar op, om nog eenigen tijd te ontvangen berigten aldaar in voorraad lagen en op het
Lampanas te vertoeven, totdat bet gebleken zou zijn dat punt stonden om naar de hoofden der oorlogspartij te Kezij niet besmet waren en veilig weder met de overige mala te wor ten opgevoerd. ;Van dezen togt, en van het
legermagt konden worden vereeiiigd. Daar er geen gevallen succes waarmede hij bekroond werd , is reeds op Llz. 5
van pokken I lij de kolonne voorkwamen, werd zij in de (noot 4) melding gemaakt. Tegenstand werd niet ondereerste dagen van September weder naar Olehleh over- vonden , maar van een uitgezetten post werden 2 man
zwaar gewond door een krankzinnigen inlander , die kort
gevoerd,
daarop
zelf gedood werd in eene worsteling met zijne
Hiermede was de in Julij 1878 aangevangen veldtogt
tegen (ie XXII en XXVI tfoekim afgeloopeii, endenöden landgenooten die hem wilden gevangen nemen.
Overige:.s vielen tot het einde van Junij 1880 geen
September werden , nadat de gouverneur en militaire bevelhebber i:; eene dagorder de door de troepen bewezen krrjgsverrigtingen in Atjeh voor die hier vermelding zoudiensten herdacht en iie uitkomsten der krrjgsverrigtingen den verdienen, want uit den aard der zaak kunnen de
in het licht gesteld had -), de nog bijeengehouden kolon- verschillende patrouilletogteu tot het opsporen of vervolgen
worden.
nes ontbonden. J)e troepen . 1 ie de oude posten in de noord- van rnaraudeurs niet uitvoerig beschreven
ooBter- en zuidooster-unien bezet hielden, werden op voet
Thans moet echter nog melding- worden gemaakt van
de beslissing welke laatstelijk ten aanzien van de orga;risatie der bezetting van Atjeh is genomen , met het oog
op den nieuwen toestand die door de venneestering der
') Natpelyk "> kompagnien infanterie, 1 MctiS artillerie, 12 miueurs ea liet noodige personeel voor do administratie cu iateadance.
XXII en XXVI Moekim was ontstaan.
Yóórdat de troepenmagt de op blz. 52 van het vorig
•) r liet den veldtogt tegen de XXVI H o e k t e " , zoo heette het
docil door den vijand slechts weinig gestoorden marscii

in de dagorder, ..schitterend hesloten door den togt naar Selimoen,
is geheel Groot-Atjeh ten onder gebragt. De bevolking keert van
lieverlede in hare kampongs terug; enkele aanzienlijke hoofden zjjn
reed-, In onderwerping gekouic-n ; er bestaat gegronde hoop dat velen
dat voorbeeld zal!en volgen. Kriigsbewegingen van grooten omvang
zullen vermoedelijk niet meer noodig zijn, maar nog geruimen tijd
wordt de krachtige steun der troepenmagt rereiseht om een goed
bestuur in te voeren, om eene geregelde orde van zaken te vestigen''.

3
) De vroeger reeds opgeruimde posten zijn vermeld op blz. 53
van het vorig verslag. Aldaar had ook nog de post te Koerong B a t e
genoemd moeten worden. Later werd nog de post Tjadé opgeheven.

*) Deze officier was" destjjds belast met de waarneming der funeticn van controleur la de XXVI Moekim.
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verslag aangeduide versterkingen onderging ten behoeve
der krijgsverrigtingen tegen de beide genoemde sagi's,
was de bezetting, ingevolge liet Indisch besluit van 17
Februaiij 1878 n°. 5 8 , zamengesteld als volgt (/.ie bijlage F van bet verslag van 1878):
Staf
Infanterie:
drie garnizoensbataillons. . .
vijf veldbataillons
eene subsistentenkompagnie. .
Kavalerie (een half escadron) . .
Artillerie (vijf kompagnien). . .
Genie (eene k o m p a g n i e ) . . . .
Militaire administratie . . . .
Geneeskundige dienst

Officieren.
10

Minderen.
11

106
90
1
3
20
9
28
31

3570
2860
13
78
568
220
58
352

298

7730

Ten behoeve der bedoelde krijgsverrigtingen was de bezetting (blijkens bijlage F van het vorig verslag) gebragt
op de navolgende sterkte:
Officieren.
Minderen.
Staf.
10
11
Infanterie:
drie garnizoensbataillons. . .
106
3570
negen veldbataillons . . . .
162
5117
eene subsistentenkompagnie. .
1
13
Kavalcrie (een escadron). . . .
5
156
Artillerie (zes kompagnien). • •
23
707
Genie (eene k o m p a g n i e ) . . . .
9
220
Militaire administratie . . . .
34
62
Geneeskundige dienst
35
352
385

10208

Zoo als hooger is gezegd , werd deze troepen magt tegen
het einde van 1879 met drie veldbataillons en eene kompagnie artillerie verminderd, en naar aanleiding der voorstellen van den gouverneur en militairen bevelhebber en
van den legerkoinmandant, — die van 19 Augustus tot
20 September 1879 alle posten zoowel in Groot-Atjeh als
in de onderhoorigheden inspecteerde en zich dus van de
behoeften volkomen rekenschap had kunnen geven, —
werd sedert bij het Indisch besluit van 18 Mei 1880 n°. 25 de
bezetting voor den eersten tijd vastgesteld als v o l g t :
Staf
Infanterie:
een garnizoensbataillon . . .
zes veldbataillons
eene subsistentenkompagnie. .
Kavalerie (een half escadron) . .
Artillerie (drie kompagnien) . .
Genie
Militaire administratie . . . .
Geneeskundige dienst

Officieren.
9

Minderen.
11

53
108
1
3
14
10
24
31

1852
3448
15
98
362
127
65
394

253

6372

Derhalve eene vermindering van 45 officieren en 1358
man , in vergelijking met de sterkte der bezetting vóór
de krijgsverrigtingen tegen de XXII en XXVI Moekim.
Tot deze vermindering kon zonder eenige schade voor de
weerbaarheid der bezetting worden besloten, ten gevolge
van de toepassing van het op blz. 53 van het vorig verslag besproken stelsel om de troepen zoo veel mogelijk in
centrale stellingen te concentreeren. Van de oude posten
in Groot-Atjeh waren er achtereenvolgens 25 opgeheven ' ) ,
en dientengevolge kon nu met één garnizoensbataillon —
in stede van drie — worden volstaan en kon ook de a r tillerie worden verminderd. Het aantal veldbataillons werd
daarentegen van 5 op 6 g e b r a g t , waarvan twee in Kotta
') Het ia misschien niet onnuttig die ingetrokken posten hier
nog eens op te noemen. Zij waren (van het westen naar het oosten
gaande) Koerong Raba, Lampagger, Sinangri, Blang Oe, Boekit
Teriu , Boekit Daroe, Djempit, Mibouw-Zuid, Mibouw-Oost, Lohong,
Longbattah-Zuid, Beloel-Zuid, Beloel, Atoa, Atoa-Noord, Kayoe
Loh, Kotta Kadja-Bedil, Moesapi, Silang, Tjadé, Kadjoe, Kwalla
Gighen, Lambadak, Lamnga en Kwalla Loh.
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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Radja gelegerd werden , terwijl de andere vier voorname
punten in de XX11 en XXVI Moekim en eenige stellingen
in den omtrek daarvan bezet hielden.
Voor nadere bijzonderheden nopens de formatie en de
legering der thans in Atjeh en onderhoorigheden bescheiden troopenmagt kan verwezen worden naar het zeer gedétailleerd overzigt in bijlage. F hierachter.
§ 5.

Korpsen, niet reytslreeks tot het leyer hehoorende.

Schutterijen. Veranderingen in de samenstelling der schutterijen zijn ditmaal niet te vermelden , behalve wat betreft
de schutterij te Batavia , bij welke in Juni) (l. (Indisch
Staatsblad 1880 n°. 118) de kavalerie werd afgeschaft,
omdat het getal bereden schutters van lieverlede te onbeduidend was geworden. Op de in 1878 bevolen tijdelijke
ontwapening der (uit inlandsche burgers zamengestelde)
schutterij te Amboina, namelijk van de twee geweerdragende en militair gekleede kompagnien J ) , werd in N o vember 1879 teruggekomen.
Hieronder volgt een overzigt van de sterkte der schutterijen bij het einde der jaren 1878 en 1879.
1878.
PLAATSEN.

Europeanen.

1879.

Inlanders

Europeanen.

Inlanders.

•ï;iv;i.

Batavia . .
Cheribon . .
Samarang .
Soerabaija .
Pasoeroean .
Djokjokartft.
Soerakarta .

a) 591
23
231
250
65
48
81

a) 618
32
193
237
199
259
140
51
65

b)

1289

39

c)

571

216
229
174

1323

659

1982

Bultenbezifflnsen.

d)

Padang .
Makasser.
Menado .
Gorontalo
Amboina.
Saparoea .
Hila . .
Boeroe
Banda. .
Ternate .
Koepang.
Babauw .

70 e) 11S
93
518

il

683
156
37
34
») 250
186
( i) 566
k) 2593

40

61

1800

f)

b)

112 e) 137
101
290
,'
645
157
32
54
730
188
569

118

/) 2711

2878

13;

3015

A) Hieronder in 1878 20 en in 1879 19 man kavalerie (met
inbegrip van 3 officieren).
4) Muziekanten en tamboers.
<•) B(j gemis aan latere opgaven is hier de sterkte van 1 JiiIJ
1879 ingevuld.
d) De schutterijen in de buitenbezittingen, behalve te Padang en
te Makasser, z[jn hoofdzakelijk zamengesteld uit zoogenaamde inlandsche burgers (doorgaans van elders afkomstige inlanders of
hunne afstammelingen). Deze lieden worden in de opgegeven sterkte
als Europeanen verantwoord.
e) Kompagnie Javanen (veelal gewezen militairen).

f) Sterkte van 1 Juljj 1878, toen de schutterij in Menado nog
niet was georganiseerd op den voet van het nieuwe reglement
(Indisch Staatsblad 1878 n°. 107) en dus nog detachementen schut-) Het overig deel der schutterij te Amboina draagt geen uniform
en is slechts met een piek bewapend. Ook op andere plaatsen in
de buitenbezittingen bestaat de schutterij gedeeltelijk uit piekeniers.
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terü bestonden te Kenia, Amocrang, Belang, Likoepang en Tanawangko, terwijl liet nieuwe reglement alleen schutterden erkent ter
hoofdplaats Menado (2 kompagnien) en te Gorontalo (1 kompagnie).
g) Da aanzienlijke sterkte-vermindcring is een gevolg van de invoering van het nieuwe schutterij-reglement (verg. aanmerking f).
h) Ongerekend de met pieken gewapende schutters, tot dusver
b(j uitzondering onvermeld gelaten.
ï) Hieronder thans ook begrepen de met pieken gewapende sehutters, tot dusver hjj uitzondering onvermeld gelaten.
I) Zie aanmerking u.
I) Onvolledig cijfer door het ontbreken eener opgaaf van het
aantal piekdragenden bfj de Bnndaschc schutterij.
De geoefendheid en h e t voorkomen van liet meerendeel
der schutterskorpsen werden bij de in 1879 gehouden inspectien vrij bevredigend bevonden. Eene zeer ongunstige
uitzondering maakte n o g de schutterij op Banda. De
schutterij te Soerakarta, en in mindere mate cok die te
Djokjokarta en te Pasoeroean , lieten in militaire houding en
geoefendheid mede veel te wenschen over. Aan het voornemen
om ook bij alle schutterijen in de buitenbezittingen , in
navolging van hetgeen te Padang geschied w a s , het getrokken infantcripgeweer door het Beaumontgeweer te vervangen , kon in 1879 nog geen gevolg worden gegeven.
Tijdens het op blz. 18 besproken verblijf van den radja
van Bolang Mongondo te Menado werden aldaar eeuige
bijzondere veiligheidsmaatregelen noodig g e a c h t , waartoe
van het begin van October af tot na de verwijdering van
bedoelden inlandschen vorst, ter ondersteuning van het
weinig talrijke garnizoen , de diensten van de schutterij
werden benuttigd. Een deel der schutterij van Hila (Amboiua) deed voorts eene zeer korte poos dienst op KleinCeram (verg. blz. 1 8 , noot 1). Overigens was het in 1879
nergens noodig de schutterij actief te doen optreden.
Inlandsche korpsen. De op Java in 15 gewesten ter beschikking van de regenten gestelde detachementen pradjoerits (te:, getale van 57) waren schier alle voltallig;
alleen te Grissee en vooral te Pasoeroean bestond een
eenigszins aanzienlijk incompleet. In Probolinggo en Bezoeki moeten nog altijd dergelijke detachementen (respectievelijk ter sterkte van 46 en 36 man) worden o p g e r i g t ;
bij gemis aan geschikte elementen is hiertoe tot dus ver
niet kunnen worden overgegaan l ) .
De legioenen van MANGKOE NEGORO en PAKOE AI.AM en

de barissan van Pamakassan konden op de vereischte sterkte
worden gehouden, doch bij de barissans van Bangkallan
en Sumanap bleef het bestaande aanzienlijk incompleet
voortduren, ofschoon h e t , naar gezegd w o r d t , bij de inlandsche besturen niet aan pogingen ontbrak om deze
korpsen aan te vullen. De legioenen en barissans bestaan
niet enkel uit infanterie, maar gedeeltelijk ook uit kavalerie en artillerie.
Opgaven nopens de vereischte en de aanwezige s t e r k t e ,
ook wat de pradjoerits betreft, vindt men in de volgende tabel.

FOKMATIE.

STERKTE OP

1 JANUARIJ1880.
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•
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?
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816

(Djokjokarta) . .
4 t s y Pamakassan
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§ 6. Koloniaal militair

invalidcnhuis

op Bronbeek.

Terwijl in 1878 dooreengenomen per d a g 175 a 176
oudgedienden werden verpleegd, klom de gemidd* lde
sterkte over 1879 tot 188 k 189. Op 1 Januarij van laatstgemeld jaar waren aanwezig 184 verpleegden, en op 31
December 199, waaronder achtereenvolgens 50 en 51 gegradueerden s ). Onder die 199 waren er 11 die gediend
hadden bij de landmagt in West-Indie ; de overigen waren
allen afkomstig van het Oost-Indische leger. Schepelingen
of mariniers, voor zoover zij ter zake van dienstverrigtingen
in Atjeh in de termen vielen om eenige plaatsen in het
gesticht te bezetten (verg. het verslag van 1876 blz. 48),
meldden zich niet ter opneming aan.
De volledige kosten der inrigting over 1879 — daaronder dus ook de toelagen aan het bestuurs- en bedienend
personeel 4 ) en het zakgeld der invaliden — beliepen
f 67 210,57, tegen f 66 736,66' in 1878, en f67 400,45 in
1877. Daar de gagementen der invaliden , zoolang zij in
het gesticht verblijven , aan de inrigting ten goede komen ,
en in genoemd driejarig tijdvak achtereenvolgens terzake
ontvangen werd f I S 196,19 , f 21 450,60' en f 22 850,37',
kwam de inrigting den lande slechts te staan: in 1877op
f 49 204,26, in 1878 op f 45 286,06, en in 1879 op
f 44 360,19*. De opbrengst der boerderij op Bronbeek en
van de daaraan verbonden veehouderij wordt berekend in
1879 eene waarde te hebben vertegenwoordigd van f 6304 ,
tegenover eene uitgaaf van f 4695.
E.

Zeemagt.

§ 1. Algemeen beheer.
Het bevel over de zeemagt en het beheer van hetdepartement der marine gingen den 5den April jl. over op den
schout-bij-nacht (thans vice-admiraal) J. VAN GOGH, die
bij Koninklijk besluit van 7 Januarij te voreu n°. 18 tot
dien werkkring geroepen w a s , ter vervanging van den

CU

vice-admiraal J. M. I. BRUTEL DE LA RIVIÈRE.

De in 1876 (voor het eerst) aangestelde inspecteur van
stoomvaartdienst moest in Mei jl. uithoofde van ziekte met
verlof naar Nederland vertrekken •). Als zijn opvolger is

T>

Legioen van MANGKOE NELegioen van PAKOE ALAM

In den aanvang van dit jaar zijn aan de pradjoerits en aan
de legioenen Beaumontgeweren verstrekt. (Bij de barissans
was dit wapen reeds in gebruik sedert hunne mobilisatie
voor de tweede expeditie tegen Atjeh.) De van landswege,
ook aan de barissans, voor schietoefeningen te verstrekken
munitie is bepaald op 100 scherpe en 20 losse patronen
'sjaars voor iederen geweerd ragende ! ) .
Omtrent den toestand der detachementen pradjoerits en
der barissans wordt berigt dat deze in 1879 zeer bevredigend was te noemen. Ook i s , door den hoofdofficier die
met eene inspectie over de legioenen belast is geweest,
gunstig gerapporteerd nopens de geoefendheid en het voorkomen van het legioen van PAKOE AI.AM (infanterie en
kavalerie). Bij de troepen van MANGKOE NEGORO daarentegen waren officieren en kader niet op de hoogte van
hunne verpligtiiigen, terwijl de kavalerie en artillerie van
dit legioen onvoldoende geoefend werden genoemd.

c
CS

CG
Q

een Europeschen onderofficier tevens instructeur; alleen b(j het detachement op Bawean tÊn 2 Europeanen ingedeeld. Deze 68 Europeanen zijn niet in de hier vermelde cijfers begrepen.
b) M ontstentenis van latere opgaven is hier de sterkte van
1 JulU 187'J ingevuld.

?

21 428 ? £)17 b) 429 9
13 316 >
10 328 1
34 1319 25
31 1015 23
40 1241 83
26 729 19

a) Ongerekend de nog op te rigtcn detachementen in Probolinggo
en Hezoeki. Elk der 57 detachementen staat onder de leiding van
') Ook in de residentien Batavia, Bantam en Banjoewangi zjjn
geen pradjoerits in dienst gesteld. Daarentegen hestaat in eerstgemeld
gewest e<n korps politie-soldaten, sterk 178 officieren, onderofficieren en manschappen, bestemd voor den wachtdienst ter hoofdplaats.

-) De Soesoehoenan van Soerakarta ontving ter betere bewapening van zjjne troepen 1000 getrokken infanterie-geweren , tegen inlevering der geweren en karabijnen tot dusver bfj hen in gebruik.
3
) Tegen 100 die werden toegelaten, werden in 1879 85 uit de
sterkte afgevoerd: 21 wegens overlijden, 61 wegens ontslag op eigen
verzoek en 3 wegens wangedrag.
<) Bestaande, behalve uit den kommandant (generaal-majoor titulair) en de hem toegevoegde 3 subalterne officieren, uit 1 huismeester (burgerlijk persoon), 2C beambte invaliden (1 portier tevens
conciërge, 6 onderofficieren voor den algemeenen dienst, 1 machinist, 1 kok en 17 oppassers) en 3 vaste arbeiders.
5
) Sedert de opgaaf in 't vorig verslag, loopende tol ultimo Maart
1879, werden door den inspecteur weder ettcljjke reizen gedaan,
ditmaal niet alleen naar zee, Onrust en Singapore, maar ook naar
Soerabaya, Atjeh en Tinang, en zulks tot het doen van proeftogten,
het houden van inspecticn, het regelen en leiden van reparatien en
andere werkzaamheden op de rfjks- of particuliere werven en inrigtingen, en het behandelen van verdere stoonivaart-aangelegenheden.

[5. 2.]
Koloniaal verslag' van 1880.
aangewezen een hier te lande aanwezige luitenant ter zee
lste klasse maar het scheen raadzaam dezen eerst in hot
najaar naar Indie te laten vertrekken , opdat hij zich gedurende cenige maanden voor zijne nieuwe (burgerlijke)
betrekking kon voorbereiden. Intusschen is de tijdelijke
waarneming dier betrekking opgedragen aan den chef der
afdeeling » materieel" bij het marine-departement.
De tijdelijke toevoeging van een tweeden zeeofficier aan
den chef der afdeeling » personeel" van genoemd departernent (zie vorig verslag blz. 55) i s , te rekenen van 1 Januarij
j l . , met het oog op den omvang der bij die afdeeling aanhangige werkzaamheden, nog voor één jaar bestendigd
geworden.
Over de definitieve voorziening in de leiding der afdeeling
» geografische dienst" zie uien § 5 van dit hoofdstuk.
In den loop van 1879 (Indisch Staatsblad n°. 181) werd
besloten do plaatsing en overplaatsing dor gezaghebbers
bij de gouvernementsmarine over te laten aan dei; kom*
mandant dor zeemagt. Ten aanzien van het personeel der
kustverlichting was den vlootvoogd reeds vroeger eone
dergelijke bevoegdheid geschonken, en deze is onlangs
(Indisch Staatsblad 1880 n". 2) ook tot het benoemen en
bevorderen van dat personeel uitgestrekt. In Februarij jl.
is genoemde kommaudaut tevens doorloopend gemagtigd
om de standplaatsen te regelen vau de tijdelijk bij het
departement der marine gedetacheerde waterstaats-ambtenaren.
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§ 2.
a.

Formatie b).

schepen. Europeanen d).
Indisch eskader .
Auxiliair eskader.

f)

23
4

Europeanen.

686
204

2231
703

793
176

890 i) 2934

969

h) 2617
27
Van de opgegeven bemanniugen behoorden tot de rol
van de schepen:
in de wateren van Noordelijk
Sumatra (met inbegrip van
het wachtschip te Olehleh)
elders gestationeerd . . . .
gebezigd voor diensten niet
tot eenig station behoorende
in reparatie
voor speciale diensten bestemd:
wachtschepen
opnemings vaartuig . . .

Aanwezige
sterkte.

Inlanders e).

1798 f)
819

3507

Personeel.

Kon in het afgeloopen jaar weder naar eisch worden
voorzien in de aanvulling van het liuropeesch personeel
der oorlogsmarine, het aantal inlandsche schepelingen
was — hoewel de sterkte «enigszins toenam — nog op verre
na niet voldoendeTOOTeone volledige toepaaeing der nieuwe
formatie (Indisch Staatsblad 1877 n°. 129), die ten doel
had om de Furopesche korporaals en matrozen van het
Indisch eskader voor een deel door inlandsche te vervangen.
Slechts voor drie oorlog-schepen, namelijk de Borneo, Tintos
en Sambas , kon in het afgeloopen jaar de nieuwe formatie
in werking gebragt worden, althans wat de
yctalskr/tte
van het Europeesch en van het inlandsch personeel betreft.
(Immers ook op deze bodems werden de verschillende (/raden
no.'.r niet vervuld zoo als het nieuwe reglement dit voorschrijft.) Welke bemanningen in 1879 op de drie genoemde
oorlogschepen volgens de nieuwe formatie, en op de andere bodems volgens de oude formatie, moesten aanwezig
zijn, en welke werkelijk aanwezig w a r e n , vindt men gedétailleerd opgegeven in bijlage G.
Hieronder volgt een aljemceit overzigt betreffende de
jaren 1878 en 1879.

Bemanning der in dienst zijnde schepen
op 31 December 1878 a).

Aantal

Oorlot/smarine.

In1anders.

Bemanning der in dienst zijnde schepen
op 31 December 1879 a).

Aantal

Formatie c).

schepen, Europeaneu d).
/)

23
3

Inlan- Europeaders e).
ueu.

1772
593
ft) 2365

26

3903

Aanwezige
sterkte.
Inlanders.

2083
443

907
138

899 7) 2520

1045

736
163

3264

3571

804
767

758 ,
714

277
269

676
652

253
331

9
11

TZo
812

3
2

689
166

163
54

592
147

141
49

2
1

308
229

93
271
53 m) 122 m)

2
1

256
35

81
46

834
33

149
46

2
1

256
35

81
46

2617

890

2934

969

23G5

899

9
10

27

3507

3903

»)

26

3264

314
312

527
35 o)
2526

316
351
86
35
201
56
1045

3571

a) Bovendien waren tijdelijk aan den wal gedetacheerd of met speciale commissitn belast: op 81 December 1878 21 officieren en 2
onderofficieren-schrijvers, en op 31 December 1879 21 officieren en 4 onderofficieren (3 schrijvers en 1 konstabel, de laatste gedetacheerd
by het marine-etablissement te Soerabaya).
b) Dit is nog de formatie volgens het oude reglement. Ware voor alle schepen van het Indisch eskader, die op 31 December 1878
in dienst waren, de nieuwe formatie in werking gebragt, dan zou het aantal Europeanen 270 minder en het aantal inlanders 284 meer
hebben moeten bedragen dan hier is opgegeven. De normale formatie voor de 23 op 31 December 1878 in dienst zijnde schepen van het
Indisch eskader was alzoo eigenlijk 1528 Europeanen en 970 inlanders, ongerekend — wat deze Iaatsten betreft —de 10 pet. bovenrol
(zie aanmerking e).
c) Wat het Indisch eskader betreft, is gedeeltelijk (namelijk voor 20 schepen) de oude formatie, gedeeltelijk i namelijk voor 3 schepen,
zie boven,) de nieuwe formatie opgegeven. Ware ook voor de eerstbedoelde 20 schepen de nieuwe formatie in werking gebragt, dan
zouden allo op 31 December 1879 in dienst zijnde schepen van genoemd eskader te zamen eene bemaiinin<r ven takt hebben van 1546
Europeanen en 994 inlanders, ongerekend — wat deze Iaatsten betreft — de 10 pet. bovenrol (zie aanmerking <•)•
</) Het getal Europesche vuurstokers is (naar de voor Indie geldende formatie) berekend op de helft der vastgestelde sterkte.
O Ongerekend de 10 pet. die boven de formatie aangenomen kunnen worden, om hen die inde hospitalen worden verpleegd te kunnen
vervangen, of voor andere buitengewone omstandigheden.
f) Hierbij is niet gerekend op de kanonneerboot dienstdoende als wachtschip te Samarang, omdat deze bemand worut uit de rol van
het wachtschip te Soerabaya.

[«. 2.]
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g) Tn 't vorig verslag (Ut. 5(1) stond hiervoor uitgetrokken 970, omdat toen, wat de inlanders betreft, de formatie volgen» liet nieuwe
reglement WU opgegeven.
k) Hieronder van liet korps mariniers I officieren en 480 onderofficieren en minderen.
0 Als voren 5 en 574.
/.) ld. 5 en 448.
') ld. 4 en 458.
m) Tjldelyk verminderde bemanning van het ramtorenschip M M Hendrik der Nedtrlêuém, ztynde dit do cenige oorlogsbodcm die op
31 December 1870 in reparatie was zonder te iga Imiten dienst gesteld.
II) 7Ao aanmerking /'. Overigen» is hier niet gerekend op het wachtschip te Olelileh, dat onder de schcepsmngt in do Atjehsche wateren
is gerangschikt
•) Het opnemingsvaartuig Hijdrmjrauf was op 31 December 1879 tydelpk buiten dienst. Het daarvoor tijdelijk in de plaats gekomen
raderstoomschip StemUnf eischte eene grootere bemanning. Van daar dat t[)del[)k 10 inlander» boven de gewone sterkte van het opneniingsvaartuig zjjn in dienst gesteld.

Uit liet voorafgaande overzigt blijkt dat op 31 Deeem*
ber 1879 307 koppen (161 Europeanen en 146 inlanders)
meer in dienst waren dan de (feitelijk geldende) formatie
vereisebte, en zulks terwijl de aanwezige sterkte toch
reeds 332 man ') minder bedroeg dan op 31 December 1878.
Het overcompleet op laatstgenoemden datum vond vooral
liierin zijne oorzaak, dat weinige dagen te voren eene
aanvulling van 395 koppen was a a n g e b r a g t , terwijl iiet
personeel tot welks aflossing dit detachement bestemd was
eerst in Mei 1879 Indie verliet, ten einde te kunnen
terugkeeren met de verwachte oefeningsdivisie, welke in
October 1878 uit Nederland via Blo Janeiro was vertrokken,
om van Batavia langs de Kaap de Goede Hoop terug te
keeren. In afwachting vau de komst dier oefeningsdivisie
werd ook het gedurende de eerste maanden van 1879 voor
terugzending in aanmerking komende personeel zooveel
mogelijk aangehouden, en van daar dat in het afgeloopen
jaar de gemiddelde sterkte van het personeel der oorlogsmarine liet hooge cijfer van 3798 koppen bereikte , waaronder 2765 Europeanen (231 officieren en 2534 onderofficieren en minderen) en 1033 inlanders. Gerekend over de
laatste zes maauden vau 1879, waarin de toestanri meer
normaal w a s , bedroeg de gemiddelde ster/Uc 3681 koppen,
waarvan 2645 Europeanen (226 officieren en 2419 onderofficieren en minderen) en 1036 inlanders.
Het volgend staatje geeft een overzigt van de vermeerderingen en verminderingen welke het personeel der militaire
marine iredurende 1879 onderkin";.
EUROPEANEN'.

1KI.AXIHHS

(onderoffi.
Onder ofiï- eieren
Officieren. cieren en en minminderen. deren).
AanxuUimj.
Aangebragt uit Ne Ierland a).
Aangenomen in Indie . . .
Terugkeer van gedeserteerden

799
27 b)

106

106

377

1

18

827

395

1144
25
36

199

9 33
J 'erliczen.
Teruggekeerd naar Nederland c)
Ontslagen
Gedeserteerd of vermist .

.

.

112
14
3

5

T>

129

1210

120
319

13:
Alzoo is gedurende 1879 de
. . .
1 vermeerderd met .
sterkte / v e r m m d m i m e t

76 d)

boord van de schepen der oefeningsdivisie en van het »chroefstoomschip 4de klasse l'uiung.
b) Hieronder 19 inlanders die, op den voor Europeanen bepaalden voet, als kok of hofmeester werden aangenomen.
c) Hiervan met particuliere gelegenheid 59 officiereu en 556 minderen. De overigen keerden terug met de oefeningsdivisie.
d) 62 matrozen en 14 vuurstoker».
Nopens het incompleet van het inlandsch personeel i s ,
na het hooger gezegde, hier nog aan te teekenen dat op
31 December 1879 het aantal inlandsche matrozen lste en
2de klasse slechts bedroeg 8 en 70 (tegen 1 en 52 op 31
December 1878), terwijl de aanwezige scheepsmagt bij
volledige toepassing der nieuwe formatie 198 en 237 inlandsche matrozen van die graden zou vereischen. Het
incompleet aan inlandsche onderofficieren en korporaals
Btoeg in het afgeloopen jaar van 44 tot 62. Over h e t a l gemeen liet het gehalte der inlandsche schepelingen , wat
hunne bruikbaarheid voor eigenlijk matrozenwerk betreft,
nog zeer veel te wenschen over *).
Trouwens levert iu den Archipel hunne vorming tot
geschikte zeelieden eigenaardige moeijelijkheden op. I n d e n
regel zijn de oorlogschepen aan een bepaald station gebonden , en voorts stuit men op de onvoldoende kennis
van het Maleisch onder het Europeesch personeel aan
boord , waardoor het onderwijs in de verschillende exercitien geheel moet worden overgelaten aan de inlandsche
onderofficieren , die zelf over geen enkel reglement in eene
voor hen verstaanbare taal beschikken. Eene andere reden ,
waarom men do noodige matrozen der lste en 2de klasse
niet kon verkrijgen , was hierin gelegen , dat vele oudgediende inlandsche schepelingen, met het oog op de
zwaardere eischen van het nieuwe reglement, hunne verbindtenis niet wilden vernieuwen of wel er de voorkeur
aan gaven verder als vuurstokers te dienen. Met het lndisch Bestuur wordt in overleg getreden nopens de te
kiezen middelen om tot eene betere opleiding te geraken ,
bij voorbeeld door op de wachtschepen opleidings-inrigtingen
voor iDlandsche matrozen in het leven te roepen. In verband daarmede zullen welligt nadere maatregelen te nemen zijn tot bevordering der werving.
De gezondheidstoestand op de verschillende oorlogsbodems bleef in het afgeloopen jaar over 't algemeen zeer
gunstig. Eene uitzondering maakten de vrij veelvuldige
gevallen van moeraskoorts aan boord van de ter westkust
van Atjeh gestationeerde schepen. Overigens was de gewone tusschenpoozende koorts de meest voorkomende
ziektevorm. Wegens aandoeningen der spijsverteringsorganeu — dikwijls door den invloed van het klimaat
veroorzaakt — kwamen nog al veel lijders in behandel i n g , maar toch werd gedurende het eerste semester van
1879 3) slechts 16 malen dysenterie waargenomen, terwijl
nagenoeg alle lijders herstelden. Gevallen van syphilis
waren weder menigvuldig. W a t de berri-berri betreft,
was de toestand even gunstig als in 1878 (zie 't vorig
verslag bladz. 57). Van de 24 aangetasten in het eerste
semester van 1879 (p. m. 2 pet. van de sterkte) stierven
er slechts 2.
In het particuliere gezondheids-établissement te Sindang-

40 6

o) Met particuliere stoomschepen werden aangebragt 45 officieren
en 129 onderofficieren en minderen. De overigen bevonden zich aan
') Eigenlijk bedroeg het verschil 330, omdat in de voorafgegane
opgaven geen sprake is van het personeel tydelyk aan den wal gedetacheerd of met speciale commissien belast, en dii personeel op
31 December 1879 •_> man meer bedroeg dan by het eind van 1878
<verg. aanmerking « op blz. 43).

3
) By het eskader in de Atjehsche wateren meldden zich nu en
dan Atjehers ter dienstneming aan. In December 1879 is door de
Indische Regering magtiging verleend om eene proef te nemen met de
aanwerving van zeelieden uit dat gewest, die dan echter zoo spoedig
niogeiyk naar een ander station zouden moeten worden gedirigeerd.
s
) Tydens de verzending der Indische bouwstoffen voor dit gedeclte van het verslag waren over het tweede halljaar nog geen
volledige zickteopgaven ingekomen.
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laija fTrtwngtff regentschappen) werden gedurende liet afDe uitkomsten van den geneeskundigen dienst op de
ge'loopen jaar 60 schepelingen verpleegd) waarvan 46 (of
vloot gedurende liet tijdvak 1874 t/m 1878 - - die over
ruim 76 pet.) herstelden en 9 tot verder herstel van ge1879 zullen eerst in bet volgend verslag eeno plaat!
zondheid naar Nederland moesten worden teruggezonden. I kunnen vinden — blijken uit liet volgend overzigt.
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«) Het aantal gesneuvelden bednaf in de behandelde vijf
jaren achtereenvolgen» 4, 3 ,
3, 4 en 4 Europeanen, terwijl
gedurende die jaren door verdrinking omkwamen, 7,3,G,
13 en 13 Europeanen en '2,2,
0, 4 en 1 inlander».

E U R O P B A N B N.
1874 . c) 159 6105 6264 4749 1314

35

166

96 2960 6105 207

131

4,4

1876 . e) 167 5012 5179 3499 1536

15

129 130 2675 5012 187

145

5,4

1876 . e) 127 4904 5031 4148

718

16

149

30 2690 4904 182

46

1,7

1877 .

149 5462 5611 4431

991

12

177

36 2500 5462 219

48

1,9

1878 .

177 5485 5662 4443 1030

20 (7)154

34 2442 5485 225

54

2,2

/,) De verschillen tusschen de
onderstaande gemiddelden en
die in vorige verslagen bjj de
bespreking der niutatien onder
liet personeel vermeld, vindt
men niet toegelicht.
e) Het verschil met de opgaaf
onder 31 December van het
voorafgegane jaar is aan foutieve opgaven toe te schrijven.

INLANDERS.
12 1268 1280

I S 74

963 | 290

5

22

14

700 1268 181

19

2,7

1875

c) 23

1762 1785 1311 418

13

43

26

888 1762 198

39

4,4

I S 76

c)

1681 1723 1294 384

6

39

23

890 1681

188

20

3,2

39 2037 2076 1696 333

6

41

17 1100 2037 185

23

2,1

177

22

2,1

B877
1878 .

c)

42

38

1774 1812 1428 319

5 e) 55

1001 1774

17

d) Afgaande op de cijfers in de
vier voorafgegane kolommen
zou hier 169 moeten zjjn ingevuld. Dit verschil vindt men
niet toegelicht.
e) Ook hier doet zich een verschil voor dat niet toegelicht
is. Bij vergelijking met de cjifers der vier voorafgegane kolomineii zou hier moeten gelezen worden 60.

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

E U R O P E A N E N.

I N L A N D E RS.

A A R D D E R ZIEKTEN.
1874.

1875.

1876.

1877.

1878.

1874.

1875.

1876.

1877.

1878.

4573

3347

3061

3283

3385

884

1235

1102

1310

1093

Epidemische ziekten. . . .

39

18

17

3

6

8

Verwondingen en accidenten.

353

385

451

532

490

74

132

115

170

Chirurgische ziekten

385

443

475

565

625

111

153

197

217

57

55

71

81

103

33

39

46

65

140
172
64
291

Endemische

en sporadische

. . .

T>

»

2

•

. . . .

650

711

813

922

826

148

170

193

251

Koortsvrije huidziekten. . .

48

53

33

62

53

12

25

28

22

14

6105

5012

4904

5462

5485

1268

1762

1681

2037

1774

Venerische ziekten

b.

Materieel.

Sterkte en toestand.
Een uitvoerig overzigt van de
militaire scheepsmagt, welke op 31 December 1879 in
Nederlandsch Indie aanwezig w a s , is vervat in de reeds
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1880-1881.

aangehaalde bijlage
hoeveel schepen van
wexig moesten zijn,
op den Isten April
jaar.

G. Het uu volgend staatje doet zien
iedere soort volgens de formatie aauen hoeveel werkelijk aanwezig waren
van het vorige en van het loopeude

[4. 2.]
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AANWK/.KiK STKKKTK

Bepaalde
actieve
sterkte

SOORT OER SOHEl'EN.

voor
1879 en

1880.

o p ] April 1879.

oi> 1 April 1880.

Tijdelijk
buiten
dienst. dienst.

Tijdelijk
buiten
dienst. dienst.

AANMERKINGEN.
In

In

«) Sumatra (sedert December 1879 weder in

lndlach eskader.

dlCDHt).

Raderstoomschepen 2de klasse.

.

2

2

Idem

3de

>

.

.

4

3

Idem

4de

»

.

.

4

3

Schroefstoomschepen 4de »

.

.

9

11

1

1

ƒ) 3

f) 3

Opnemingsvaartuig

i

3

1
»

3
4

1

10

«)
c)

/)

3

b)

I

b) hanka (in December 1879 tijd' lijk buiten
dienst gesteld).

1

c) Uanijermasin (sedert September 1879 weder
in dienst).

>
d)

2

e)

1

</) Satnarang en Valembaiuj (respectievelijk in
September en November 1879 tijdelijk buiten
dienst gesteld).

»

e) llydroijraaf (sedert 1 Augustus 1879 tjjdeiyk
buiten dienst gesteld).
/) Hierby is niet gerekend op de kanonneerboot dienstdoende als wachtschip te S:im:irang, omdat deze bemand wordt uit de rol
van het wachtschip te Socrabaija.

23

23

2

23

4

2

2

»

2

i

1

1

»

1

»

1

1

i

1

•

Auxiliair eskader.

Schroefstoomschepen 1ste klasse.
Idem

2de

»

Aan het Indisch eskader ontviel gedurende het hier behaudeld tijdvak van 1 April 1879 — 31 Maart 1880 het
schroefstoomschip 4de klasse Aart van Nes, dat, voor geen
herstelling meer vatbaar bevonden, in September 1879
voor goed uit de sterkte afgevoerd werd '). Daarentegen
werd het Indisch eskader in bedoeld tijdvak met drie
bodems versterkt, als: op 3 April 1879 met het nieuwe
hier te lande gebouwde schroefstoomschip 4de klasse Padaug
(type Samarang); op 1 Augustus 1879 niet het in Indie
in dienst gestelde ijzeren raderstoomschip 4de klasse Socmbing, waarvan indertijd de zamenstellende deelen van
hier waren uitgezonden; en op 1 October 1879 met het
schroefstoomschip 1ste klasse Curacao, overgenomen van het
auxiliair eskader, hierboven (in den staat) onder de wachtschepen gerekend, in plaats van het raderstoomschip 2de
Soerabaija, dat toen weder voor den actieven dienst beschikbaar kwam.
In de plaats van de Curacao is sedert Maart jl. bij het
auxiliair eskader ingevallen het toen uit Nederland aangekomen schroefstoomschip 1ste klasse Aljeh.
Op 1 April jl. waren dientengevolge in Indie aanwezig
(met inbegrip van de wachtschepen en van het opnemingsvaartuig) 31 oorlogsbodems (tegen 29 op 1 April 1879),
en daarvan behoorden er 4 tot het auxiliair en 27 tot het
Indisch eskader, van welke laatste schepen er 4 tot het
ondergaan van herstellingen tijdelijk buiten dienst waren.
Op 3 van de bedoelde 31 bodems valt echter niet lang
meer te rekenen. De Watergeus (schroefstoomschip 2de
klasse van het auxiliair eskader) wordt namelijk geen kostbare herstellingen meer waard geacht, zoodat liet schip
slechts de hoogst noodige voorzieningen ondergaat, ten
einde — althans voor kleine reizen in den Archipel — nog
zoo lang bruikbaar te blijven als de ketels het zullen veroorloven. En van het Indisch eskader zullen reeds dit
jaar ontvallen de raderstoomscliepen 3de klasse Tlmor en
4de klasse Onrust, dit laatste welligt slechts tijdelijk,
daar bet niet onmogelijk wordt geacht dat het schip
(waarvan de romp 18 jaar oud is en de ketels bijna
b'/i jaar in dienst zijn) door niet al te kostbare voorzieningen nog voor eenigen tijd bruikbaar zal zijn te maken.
') Het schip is bestemd om voor afbraak verkocht te worden,
doch wordt thans nog tydelyk geb> zigd als uitlegger voor den loodsdienst by de uiterton van het oostjrat te Soerabaya.

In April jl. werd de Onrust ter buitendienststelling en
keuring te Soerabaija verwacht, terwijl alsdan in hare
plaats bij het eskader zou invallen het nieuwe raderstoomschip 4de klasse Sitidoro, bij gedeelten van hier uitgezonden en in Indie ineengezet.
Van de vier ter reparatie tijdelijk buiten dienst gestelde
schepen behooren er twee tot de in 1873 en 1874 in dienst
gestelde composite-schepen , namelijk het opnemingsvaartuig Hydrograaf en het schroefstoomschip 4de klasse Palembang ; het eerste is in Augustus, het tweede in Novomber 1879 in reparatie gekomen ; : in beide moeten tevens
nieuwe ketels worden geplaatst ). De beide andere zijn
het raderstoomschip 3de klasse Banka en het schroefstoomschip 4de klasse Samaranij. Deze laatste bodem zal spoedig
weder voor den dienst gereed zijn. Voorts zijn ter versterking
van het Indisch eskader beschikbaar gekomen de twee hier
te lande gebouwde schroefstoomschepen 4de klasse (type
Samarang) Bcnhoélen en Madura, achtereenvolgens in Mei en
Augustus jl. via Suez naar hunne bestemming vertrokken.
Omtrent den toestand der stoombarkassen van de Indische
militaire
marine, bij het einde van 1879 ten getale van
13 s) , valt aan te teekenen dat de meeste nog wel brui kbaar , maar toch reeds tamelijk opgevaren zijn *). 2 nieuwe
zijn in Mei jl. per zeilschip van hier uitgezonden.
2
) Ook van de zeven overige composite-schepen zullen de meeste
weldra langdurige en kostbare reparatien vereischen. De rompen
dezer met spoed gebouwde bodems laten veel te wensohen over. De
by den bouw gevolgde wyze van bevestiging der buitenhuid aan
het yzeren binnenwerk schijnt nameiyk de bouten en schroeven te
zeer aan vertering te hebben blootgesteld. Toen een dier bodems
(de Amboinu) in de eerste helft van 1879 op een rif gestooten had,
is by de herstelling daarvan te Pinang de proef genomen met eene
andere methode, van bevestiging, waardoor men het ij/.er heter hoopte
te isoleeren. De koppen der bouten zyn 5 c.M. diep in het hout geslagen en de open ruimte buiten den kop is aangevuld met zekere
stof en met een dop van zacht hout. Tegen het najaar van 1880,
wanneer zjj weder een jaar dienst zal hebben gedaan, moet de
Xmboina naar Java opkomen, en alsdan zal men de uitkomsten deacr
proef kunnen nagaan.
3) 2 verongelukten er in het afgeloopen jaar by het slepen, en 1
werd, zoo als reeds in 't vorig verslag is gezegd, uit Nederland aangebragt.
*) Het denkbeeld om by verderen aanbouw van schepen voor het
Indisch eskader in de uitrusting te begrypen kleine stoomsloepen ,
beter dan de tegenwoordige stoombarkassen geschikt om aan boord
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Stationeering. Ten gevolg* van den verbeterden staat
van zaken in het noorden van Sumatra kon de scheepsmagt
in de Atjehsche wateren — in Mei 1879 door bet vertrek
van do Aart van Nes op 9 bodems teruggebragt — in liet
begin van 1880 weder met één stoomschip (de Watergeus)
verminderd worden ')• Voor het station Noordelijk Sumatra
waren toen afgezonderd: de Curacao en de Banda, respectievelijk als koinmandements-wacht- en5depótschip te Olehleh
en als stationschip
bij Pooloe Bras ) , en voorts de Soerabaija 3), Borneo, Amboina, Deli, Sambas en Pontianak 4).
Enkele der voor dat station bestemde oorlogsbodems
waren in 1879 voor korteren of langeren tijd afwezig tot
het ondergaan van reparatien te Singapore en te Pinang ').
De overige maritieme stations in den Indischen archipel
werden op de volgende wijze bezet:
dat van Riouw (waaronder ook de wateren der residentie
Sumatra's Oostkust) door de Timor; (gedurende November
was echter het station Riouw onbezet, omdat de Timor te
Onrust moest dokken en de terugreis via Djambi deed;)
dat van de Westerafdeeling van Borneo door de Onrust *);
dat van de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo door de
Riouw, Oenarang en Salak 7 ); (de Riouw werd, ten gevervoerd te worden (vorig verslag blz. 69), is door de Indische Regering nader hier te lande aanhangig gemaakt.
Afgescheiden van hetgeen omtrent het benuttigen van dergelijk
materieel zal worden beslist, is zeer onlangs overgegaan totdeuitzending van een tweetal opvouwbare booten van caoutchouc (collapsing boats BERTHOJJ). In navolging van hetgeen ook bij de Engelsche marine geschiedt, wordt eene beproeving van deze weinig
kostbare vaartuigjes, die door één persoon kunnen gedragen worden
en ruimte aanbieden voor 10 a 12 personen, niet zonder nut geacht,
omdat zij welligt blijken zullen in sommige gevallen met vrucht by
expeditien te kunnen worden gebruikt.
') De Aart van Nes werd — zoo als hooger gezegd — voor verdere diensten afgekeurd; de Waterycus, die in 't laatst van January jl.
de Atjehsche wateren verliet, werd te Onrust in herstelling genomen.
J) De Curacao trad den Uden October te Olehleh in de plaats
van de Soerabaija, en de liamla nam den .SOsten April te voren den
dienst bij Poeloe Bras over van de Aart van Nes. Vóór dien tjjd
maakte de Uanda als actief oorlogschip deel uit van de scheepsmagt
in de Atjehsche wateren. De Curacao kwam van Java, waar zij
sedert Februarjj voor hare nieuwe bestemming was ingerigt.
') Na den Uden October 1879 als wachtschip te Olehleh vervangen te zjjn door de Curacao, werd de Soerabaija 'm de Atjehsche
wateren aangehouden wegens hare geschiktheid voor troepenvervoer.
Zjj nam toen de plaats in van de Vulembamj, welke den M e n October
het station Noordelijk Sumatra verliet, ten einde te Soerabaija tjjdeiyk buiten dienst gesteld te worden, en de noodige herstellingen
te ondergaan.
*) Dit stoomschip werd eerst in de laatste dagen van December
(van Padang) naar Atjch gedirigeerd ter vervanging van de Merapi,
welke reeds in November de Atjehsche wateren verlaten had.
5
) De Merapi was van Februari) tot Junjj in herstelling te Singapore. De Amboina moest gedurende vit r maanden (van April tot
Juhj), ten gevolge van het stooten op een rif, te Pinang repareeren.
De borneo vertoefde gedurende de maanden September en October
te Singapore om de ketels te herstellen.
Meermalen, laatstelijk nog bjj de behandeling van de Indische
begrooting voor 1879 in de Tweede Kamer, is de opmerking gemaakt dat de stoonischepen der Indische militaire marine, vaak reeds
weinige jaren na hunne in dienst stelling, veel meer uitgaven wegens herstellingen vorderen dan particuliere stoomschepen die niet
minder drukke diensten te verrigten hebben, zno als hyv. die der
Nederlandsch Indische stoomvaartmaatschappij of van de maatschappy „Nederland". Naar de meening der Indische marine-autnriteiten is dit feit uit verschillende oorzaken te verklaren. In de
eerste plaats is te letten op de eigenaardige betimmering der oorlogsehepen, welke het onderhoud van het ijzer zeer belemmert en
elke kleine reparatie langduriger en kostbaarder maakt. Voorts geeft
hunne bewapening aanleiding tot meer gebrcKen en dus ook tot meer
herstellingen. Bovendien worden de stoonischepen der stooravaartinaatscliapiiin n op vaste tydstippen gedokt en nagezien, hetgeen
met de oorlogr.chepen wegens de eisenen van den dienst lang zoo
regelmatig niet geschiedeu kan. Terwyi op de particuliere mailbooten
na iedere reis de vuren uitgehaald en de ketels ledig gespuid kunnen worden, ten einde ze aan een onderzeek en aan de noodige,
reparatien te onderwerpen, moesten de in de wateren van Atjch
gestationeerde oorlogschepcn soms maanden lang stoom ophouden
of met gebankte vuren blijven liggen.

•) Tegen April 1880 vervangen door de S.ilul; uit de Zuider- en
Uosteratdeclmg van Borneo. De Onrust is toen, zoo als hooger gezegd, naar Soerabaya opgekomen om gekeurd te worden.
')

De in April jl. in dienst gestelde Simtoro zal de plaats van de

vuige van itooten, tweemaal — in Augustus en Deceinber — te Soerabaija, en da Oenarang in September te
Onrust gedokt);
dat van Celebes door do Banka, die in December verwisselde met de Sumatra "), en door de Padang en Samarang , voor welke laatste in September de weder in dienst
gestelde Baiulje.rmu.sbi •) in de plaats kwam ; (de Samarang en do Banka werden respectievelijk in Augustus en
December naar Java opgeroepen om tijdelijk buiten dienst
gesteld te worden; de Padang kwam in Junij 1879 in dit
station , werd onmiddellijk naar deu Timor-archipel gezonden en vertoefde aldaar tot einde üctober 1879 " ) ;
dat van Menado en de Molukken door de Bromo ")
en de Batavia.
Het station Banka werd tot September 1879 bezet door
de Pontianak , welke bodem toen bestemd werd om tijdelijk
ter Westkust van Sumatra (Padang) dienst te doen. In
het laatst van December werd, ter vervanging van de
Pontianak, de Merapi, laatstelijk behoord hebbende tot
de scheepsmagt in de Atjehsche wateren , aaar Sumatra's
Westkust gezonden , na vooraf te Onrust gedokt en gerepareerd te hebben.
De stationeering van een oorlogsbodem in het noordelijk
gedeelte onzer bezitingen op Borneo's Oostkust (verg. blz.
16 hiervóór) heeft in September 1879 een aanvaug genomen. De daarvoor aangewezen 3 schroefstoomschepen 4de
klasse (waarvan 2 behooren tot het station Celebes en
onderhoorigheden en 1 tot dat der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) lossen elkander om de zes weken af en
hebben de beschikking over eene stoombarkas " ) .
Voor algemeene diensten, niet tot een bepaald station
behoorende , waren gedurende het afgeloopen jaar beschikbaar de beide ramtorenschepen Koning der Nederlanden
en Prins Hendrik der Nederlanden13), zoomede gedurende
de laatste vier maanden van het jaar het schroefstoomschip
4de klasse Makasscr M).
Als opnemingsvaartuig werd in Augustus 1879 , in de
plaats van de op den Isten dier maand voor reparatien
buiten dienst gestelde Hydrograaf, tijdelijk het nieuwe
raderstoomschip Soembing aangewezen , hetgeen raadzamer
voorkwam dan om voor dezen specialen dienst een der
schroefstoomschepen af te zonderen , zoo als aanvankelijk
in de bedoeling had gelegen (verg. vorig verslag blz. 58,
noot 2).
Als wachtschepcn werden in 1879 dezelfde bodems gebezigd als in 1878, behalve te Olehleh, waar — zoo als
reeds gezegd — de Soerabaija als wachtschip werd vervangen door de Curacao.
De voor den dienst beschikbare stoombarkassen — bij het
eind van 1879 ten getale van 9 — werden benuttigd als volgt:
4 in het station Noordelijk Sumatra, 1 bij het wachtsehip te Batavia, 1 bij het opnemingsvaartuig, 1 voor
torpedo-vaartuig t \ ten behoeve van het civiel bestuur
te Djambi, terwijl 1 dienst deed ter noord-oostkust van
Salal; innemen, die in January jl. het station verliet om, na op Java
eenige herstellingen te hebben ondergaan, in de Westerafdeeling
vau Borneo gestationeerd te worden (zie de vorige noot).
s
) De Sidnatra was sedert t Augustus 1878 tijdelijk buiten dienst
geweest wegens reparatien. In Mei jl. is die bodem aangewezen
om tydeiyk in den Timor-archipel station te gaan houden.

») Sedert medio September 1878 in herstelling geweest.
"») In het eerste kwartaal 1880 ia de Vadamj tot herstelling harer
ketels naar Soerabaija moeten opkomen.
o) De Itromo heelt in den aanvang van 1880 te Soerabaua eenige
herstellingen ondergaan en is aldaar gedokt en schoongemaakt.
'») Onder de bescherming van het oorlogschip is tevens, zoo als
ook reeds op blz. 16 werd medegedeeld, naby het grenspunt Batoe
Tinagat eene gewapende boot gestationeerd , die aldaar onze aan den
linkeroever der Tawau-rivier geheschen vlag bewaakt.
'=>) De Konini) der Nederlanden onderging in January en Februari]
eenige voorzieningen te Onrust en dokte in Augustus te Singapore ;
de l'rius Hendrik dokte te Singapore in January en September en
vertrok in November andermaal derwaarts tot het ondergaan van
eene belangryke reparatie aan de ketels.
>«) Tot medio Maart 1879 behoorde de Makasscr tot het station
Celebes, en sedert onderging deze bodem zeer belangrijke hersteU
lingen aan de ketels, welke werkzaamheden eerst in Augustus afliepen.
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Borneo. Bovendien waren er op genoemd tijdstip 2 in repuratie te Onrust en 2 te Soerabaija.
De te Soerabaija voor speciale doeleinden gebezigde twee
stoomsloepen (vorig verslag blz. 59) werden beide voor
verderen dienst afgekeurd.
Steenkolen. Uit Uuropa werden in het afgelopen jaar
slechts 7188 ton (Engelsche) kolen nangebragt (tegen 23433
ton in 1878), waarvan gelost werden te Onnut en Soerabaija 5338, op Poeloe Bras 1050 en te Makasser 750
ton. Omtrent de aankoopen te 1'inang en Singapore zijn
geen volledige opgaven ontvangen. Die ter laatstgenoemde
plaats geschiedden deels ter aanvulling van de depots te
Kiouw, Bengkalis en Deli, deels ter verstrekking aan
onze stoomschepen te Singapore zelf. Te Pinang zal de
gouvernements-kolenvoorraad worden opgeheven , aangezien bepaald is dat de marine ter noordkust van Atjeh
zich voortaan uitsluitend op l'oeloe Bras van kolen zal
voorzien. In 1870 werden uit liet depot te Pinang verstrekt
5205 ton , deels ook ter aanvulling van den voorraad op
Poeloe Bras.
Borneo-kolen werden, tot eene hoeveelheid van 3200
ton , uit den voorraad te Bandjermasin naar een zevental
kleinere depots verzonden , met name Muntok , Palembaug ,
Moeara Kompeh . Gorontalo, Gisser, Dobo en Ternate ')•
Het kolendepót op Is'ieuw-Guinea — te Doreh — is in
Maart jl. ingetrokken, omdat er geen behoefte meer aan
bestaat nu de in den laatsteu tijd gebouwde gouvernements-stooinschepen grootere afstanden kunnen afleggen
met belangrijk minder kolenverbruik.
§ 3.

Gouvernementsmarine.
a.

Personeel.

Terwijl bij het hierbedoelcle deel der Indische zoemagt
volgens de formatie van het vaste personeel (ougerekend
de bemanning der gewapende- en adviesbooten en de inlanders aan hoord van 2 speciale vaartuigen) bij liet einde
van 1879 aanwezig moesten zijn 104 Europeanen en 524
inlanders 5 ) , waren op dat tijdstip in dienst 109 Europeanen en 525 inlanders, tegen 105 en 548 op 31 December
1878. Een en ander is meer gespecificeerd opgegeven in
bijlage H.
Bij het Europoesch personeel waren tijdelijk overcompleet
8 derde stuurlieden ' ) , doch daarentegen ontbraken 3
machinisten der tweede klasse. Bij het inlandsch personeel
bad men een overcompleet van 58 matrozen en vuurstokers
2de klasse, doch kon men het vereischte aantal sinedenvuurstokers , vuurstokers 1 ste klasse , hofmeesters, koks ,
mandoers, roergangers en timmerlieden niet magtig worden. Men hoopt echter, nu sedert 1 Januarij jl door de
') De ondervinding van den laatstcn tjjd heeft klapten doen rnzen
aangaande de bruikbaarheid der Borneo-kolen, die gezegd worden
(althans op de stoomschepen van nieuwer type; niet volledig to
verbranden in de daartoe bestemde plaatstsn — vuurhaard en vlamkust — maar grootendeels in de rookkasten en schoorsteenoplooper,
hetgeen aan deze laatste deelen averij veroorzaakt. Het is intusschen
uit de bjj het Departement van Koloniën voorhanden gegevens niet
genoegzaam uit te maken of de klagten betrekking hebben tot
Borneo-kolen in het algemeen, dan wel tot bepaalde soorten , waaroude i- er ook kunnen zhïi die geleverd werden door de inlandselie
vorsten. Ook kunnen Borneo-kolen verstrekt zijn voor welker opseburing geen voldoende zorg was gedragen. Aan de Indische Regering is verzocht de zaak naaiiwkeurig te doen onderzoeken, omdat
stlj naauw /.amenhangt met de kwestie der voortzetting ol' verdere
uitbreiding van de gouverueinents-koleiiexploitatie in de Zuider- en
Oosteratdeeliug van Borneo. Intusschen is van wege het departeuient der marine reeds voorgeschreven dat het stoken van Borneokolen zooveel mogelijk moet vermeden worden op de schepen die
ketels hebben met hoogen stoomdruk. Dit geldt zoowel Toor de
militaire als voor de gouvernementsmarine.
2
) Daar ook bu de gouverneiuents-marine onder de inlandselie
opvarenden een overcompleet van 10 pet. is toegestaan, zouden
hoogstens in dienst mogen z(jn (524 -+- 52) 570 inlanders.

») De 4 voor die bestemming bjj de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam in opleiding zynde kweekelingen (zie vorig
verslag blz. GO) züii met 1 Augustus jl. het tweede schooljaar van
den uriejarigen cursus ingetreden. Voor het toelatingsexamen van
1880 hebben zich 9 jongelingen aangemeld, van welke er insgelijks 4
als adspiranten voor de gouvcrncuicnts-uiarinc znn toegelaten, i Van
de overige 5 waren er .'t physiek ongeschikt bevonden.)
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invoering van het in 't vorig verslag besproken verbeterd
voedingstarief (lndiscb Staatsblad 1879 n°. 340) dediensN
voorwaarden voor inlanders weder meer aanlokkelijk zijn
g e m a a k t , het tekort bij het meest intelligente deel der
inlandselie bemanning langzamerhand te zullen zien verminderen.
Het personeel der gewapende- en adviesbooten kon vrij
wel voltallig worden gehouden , maar de mutatien bleven
even talrijk als vroeger, en nopens de bruikbaarheid van
dit personeel is dan ook niets anders te zeggen dan verleden jaar (zie vorig verslag blz. 61).
De gezondheidshx-stand liet op vele vaartuigen der goiivernementsinarine nog al te wensclien over.
b.

Materieel.

Sterkte en toestand. In het afgeloopen jaar ontvielen aan
de stoomvloot der gouvernementsmarine de zeestoomer
Hertog Bernard en de rivierstoomers Barito en Bennetl,
en kwamen daarvoor in de plaats de zeestoomer Anjer,
die in de tweede helft van 1878 tijdelijk buiten dienst was
gesteld geworden om van ketel te verwisselen en eenige
voorzieningen te ondergaan , en de rivierstoomers Koetei
en Berouw die toen nog (te Soerabaija) in aanbouw waren.
Even als bij het eind van 1878 waren alzoo op 31 Deceniber 1879 in dienst 8 zee- en 7 rivierstoomschepen, ongerekend de Argus, die bestemd is voor den dienst der bebakeniug en kustverlichting en voor het loodswezen , doch
op laatstgenoemd tijdstip tijdelijk buiten dienst w a s , en
de Bogor, aangewezen voor de gemeenschap tusscheu
Batavia en de reede en tusschen Batavia en Onrust.
Tot de opgegeven sterkte belmoren een 5tal bodems (de
zeestoomers Draak en Telegraaf en de rivierstoomers Boni,
Sailoos en Kapoeas II) die reeds 23 a 14 jaren oud zijn *),
en die wegens hun versleten toestand geen belangrijke
voorzieningen meer waardig worden gerekend. De Kapoeas
II is in Mei jl. te Pontianak, en de Draak in Junij j l .
te Soerabaija voor verdere diensten afgekeurd; de drie
andere zouden nog eenige maanden, welligt tot in 1881,
dienst kunnen doen. Intusschen zal de gouvernementsstoomvloot spoedig weder eene versterking krijgen door de
aankomst der te Vlissingeu gebouwde zeestoomers Arend
en Valk, die in 't laatst van Junij jl. via Suez naar hunne
bestemming zijn vertrokken, terwijl in Indie (te Dassoon)
de aanbouw wordt voortgezet van de rivierstoomers Indragiri
en Djambi,
die men in 1881 hoopt in dienst te stellen.
Het voornemen bestaat om in 1881 hier te lande nog één
stoomschip voor de gouvernementsmarine (type Havik) op
stapel te doen zetten.
Behalve aan de Argus, welker machine op nieuw g e sttdd en verzekerd en waarvan de inwendige betimmering
belangrijk verbeterd moest worden , waren de in den loop
van 1879 verrigte herstellingen van geen groote beteekenis.
De Kapoeas II en de Sailoos werden in hare stations
zooveel mogelijk onderhouden , omdat zij voor eene reis
naar een der marine-établissementen niet meer te vertrouwen
waren. Te Singapore werd het beschadigde koper van de
Zeemeeuw en Telegraaf hersteld; de Sïngkuwanq en Ternate
werden te Onrust gedokt en nagezien , terwijl de Siak te
Soerabaija van een nieuwen ketel werd voorzien. Spoediger
dan te verwachten w a s , begint ook de ketel van de eerst
medio 1878 in dienst gestelde Havik sporen van achteruitgang te toouen. Men schrijft dit hieraan toe dat op dit
stoomschip, 't welk steeds in de Molukken gestationeerd
is geweest, aanhoudend Borneo-kolen zijn gebruikt *).
Het type Havik en Zeemeeuw voldoet overigens bij voortdurin^r goed. Minder is d i t , volgens liet laatste verslag
van den onlangs afgetreden inspecteur van stoomvaartdienst, het geval met het type dat voor de nieuwe rivierstoomschepen (Koetei en Berouw) gekozen is. Deze bodems
houden op zee ook bij ongunstig weder eene goede vaart,
4
) In ouderdom volgen op deze de zeestoomers Siak en Anjer,
die in 1872 en 1874 zijn gebouwd; de 8 andere (4 zee- en4rivierstooiners) dagteekenen eerst van de jaren 1875 t/m 1878.

' ) De llariL behoort tot die categorie van stoomschepen, welke
ingevolge het in noot 1 vernielde voorschrift van het departement
der marine voortaan zooveel mogelijk alleen Engelsche kolen zullen
moeten bezigen.

Hyiage C.
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maar op do rivieren levert hun groote diepgang een bezwaar
op , en ook zijn er moeijelijk korte bogten mede te waken.
Omtrent de zeilvloot dor gouvernementsmarine vindt
men slechts aangeteekend dat het bebakeningsvaartuig
voor Batavia in vrij goeden staat verkeerde ' ) , en dat het
aantal kruisbooten in het afgeloopen jaar van 51 tot 49
verminderde. Er werden 3 kruisbooten in de sterkte opgenomen, namelijk vooreerst de als stoomschip afgekeurde
Bennett, en voorts twee booten die In conservatie waren ').
Daarentegen werden 5 booten uit de sterkte afgevoerd:
3 voor goed , en 2 , die nog eeno herstelling waard bleken ,
tijdelijk. Voor eene compleete sterkte werden vereischt:
bij het eind van 1878 64 kruisbooten, doch op 31 December jl. 0 3 , doordien één der twee booten ter beschikking
van den resident van Japara werd ingetrokken. Op beide
tijdstippen ontbraken derhalve achtereenvolgens 13 en 14
der bedoelde kleine zeilvaartuigen. In het afgeloopen jaar
werd ook bepaald dat de 2 booten, organiek voor de residentie Riouw bestemd , niet zullen zijn gewapende booten ,
maar adviesbooten. De formatie bestaat nu uit 49 gewapende en 14 adviesbooten, en daarvan waren er op 31
December jl. 39 en 10 in dienst.
Stationeer ing. In de wateren van Atjeli waren bij den
aanvang van 1879 gestationeerd de Zeemeeuw, Siak en
Boni, voor welke beide laatste stoomschepen omstreeks
April in de plaats kwamen de Hertog Bernard en Draak.
In het derde kwartaal loste de Siak, na te Soerabaija gerepareerd en een nieuwen stoomketel gekregen te hebben ,
de Hertog Bernard weder af, die toen, even als kort
daarop de Draak, naar Java opkwam, waar beide bodems voor verdere diensten werden afgekeurd. De Draak
werd in de Atjehsche wateren niet vervangen, aangezien ,
wegens den verbeterden politiekeu toestand aldaar, voorloopig voldoende in de behoefte kon worden voorzien met
de twee aanwezige gouvernementsstoomschepen Zeemeeuw
en Siak.
Ter Sumatra's Oostkust was in 1879 aanvankelijk in
dienst de Draak , die , toen zij naar Atjeh werd opgeroepen ,
voorloopig vervangen werd door de Boni, en in het tweede
kwartaal definitief door de niéuw in dienst gestelde Koetei.
In de Westerafdeeling van Borneo bevonden zich de
Kapoeas II en Bennett, toen de Boni er in het tweede
kwartaal 1879 in station kwam. De Bennett werd n u ,
zoo als hooger reeds is gezegd, als stoomschip uit de sterkte
afgevoerd, om de plaats van een der gewapende booten
in te nemen. In Mei jl. is ook de Kapoeas II ontvallen,
zoodat toen alleen de Boni in dit station overbleef.
De drie in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
gestationeerde gouvernementsstoomschepen Ternate, Sailoos en Berouw (welke laatste, nieuw in dienst gesteld ,
in de eerste dagen van Junij was aangekomen ter vervanging van de Sampit,) werden in het derde kwartaal
tijdelijk tot twee teruggebragt, doordien de Ternate werd
aangewezen om voorloopig dienst te doen in de wateren
van Banka, van waar liet eenige daar gestationeerde oorlogsehip naar elders was opgeroepen. De Ternate werd in
haar tijdelijk station voornamelijk gebezigd in het belang
van de bebakening en de kustverlichting op de mailroute.
Het gewestelijk bestuur in Palembang had de besehikking over de Sampit, die voornamelijk in de afdeeling
Djambi dienst deed en speciaal tegen den invoer van
wapens waakte. Dit vaartuig verving (omstreeks April
1879) de Barito, die gesloopt moest worden.
De Telegraaf was voortdurend te Riouw gestationeerd ,
en de Singkawanq te Telok-Betong ; dit laatste vaartuig ,
dat voornamelijk bestemd was om de telegrammen tusschen Java en Sumatra over te brengen wanneer er storing
was op den kabel, onderging te Onrust eene weinig beduidende herstelling.
In het gouvernement Celebes bleef de Anjer gestationeerd ; in de residentie Amboina de Tagal; terwijl de Havik

dienst daad 'in de wateren van Menado en Ternate. Even
als in Januarij 1879 deed de Havik ook op het einde van
het jaar eene reis naar Nieuw-Guinea (zie blz. 23).
Het residentiu-stoomvaartuig Bogor werd, behalve voor
de communicatie tusschen Batavia en Onrust, soms ook
gebezigd voor reizen naar een der kustlicht-établissementen ,
waar het personeel moest worden afgelost; in den gewonen dienst van dit stoomschip werd dan voorzien door eene
ingehuurde stoomboot van het Bataviasche praauwenveer.
Voor Sumatra's Westkust, voor den Timor-archipel,
voor Batavia en voor Soerabaija konden evenmin als in
1878 gouvernements-stoomschepen aangewezen worden.
In welke gewesten de op het laatst van 1879 dienstdoende 49 kruisbooten (39 gewapende en 10 adviesbooten)
gestationeerd waren, kan worden gezien in de reeds aangehaalde bijlage H. Op Java waren er 8 en in de buitenbe/.ittingen 41 beschikbaar, dat is 3 en 11 minder dan
volgens de formatie aanwezig moesten zijn.
Bantam , Batavia , Benkoelen , Menado en Amboina bleven onbezet. Voorts moest bij het eind van het jaar ook
het station Billiton eene kruisboot ontberen , dewijl het
vaartuig , 't welk in dat gewest de afgekeurde boot moest
vervangen, elders niet dadelijk kon worden gemist. Daarentegen waren in andere gewesten 5 booten boven de formatie gestationeerd, als: 2 in Riouw, 1 in Timor , 1 in
Atjeh en 1 in Ternate. Op deze beide laatste (tijdelijke)
stations is bij de formatie in 't geheel niet gerekend. De
sedert September 1879 aan de grens van ons gebied ter
oostkust van Borneo geposteerde gewapende boot (verg.
blz. 16) is ontleend aan de gewone formatie der kruisbooten in de betrokken residentie.
§ 4. Maritieme inrigtingen.

Even als bij het eind van 1878 waren ook op 31 De-.
cember 1879 onder het ingenieurspersoneel voor het3 vak
van scheepsbouw slechts 5 van do 9 plaatsen bezet ), en
wel door twee hoofdingenieurs en drie ingenieurs. Van de
drie ingenieurs had er echter één sedert medio November
een binnenlandsch verlof wegens ziekte ; zijne plaats — op
Onrust — werd tijdelijk vervuld door een der beide hoofdingenieurs van Soerabaija. Van de twee andere ingenieurs
was de eene te Soerabaija en de andere bij de bosch-exploitatie ten dienste der marine te Parengan (Reinbang)
werkzaam. Voor den oudsten hoofdingenieur, op wien
sedert 1877 (Indisch Staatsblad n°. 206) de tweeledige taak
rust van adviseur voor het vak van scheepsbouw bij het
departement der marine en van eerstaanwezend ingenieur
bij hec voornaamste marine-établissement, werd bij Indisch
besluit van 10 September 1879 n°. 20 eene definitieve
instructie vastgesteld. Wat de laatstvermelde functien betreft, bepaalt de instructie dat de hoofdingenieur-adviseur,
onder de bevelen van den directeur van het marine-établissement te Soerabaija, belast is met het technisch beleid
der werkzaamheden in het vak van scheepsbouw aldaar,
doch dat alles wat behoort tot de uitvoering en den inwendigen dienst van het vak is opgedragen aan den onder
den adviseur geplaatsten hoofdingenieur van de werf.
Het technisch personeel bij dit établissement heeft den
lsten Junij jl. eenige uitbreiding ondergaan door dedetacheering van een oilicier-maciiinist 2de klasse der marine,
die belast is met het toezigt op de werkzaamheden aan
machines en ketels van in reparatie zijnde bodems. Te
(hirust zal dit toezigt worden uitgeoefend door den officiermachinist aan boord van het wachtschip te Batavia.
Bij de fabriek voor de marine en het stoomwezen te
Soerabaija bleef het in Januarij 1879 ontstane incompleet
onder het ingenieurspersoneel tvorig verslag blz. 62) voortduren. De ingenieur - waarnemend directeur der fabriek
werd in October 1879 benoemd tot hoofdingenieur chef
der afdeeling » stoomwezen " bij het departement der burgerlijke openbare werken, maar bleef toch voorloopig
belast met de directie der fabriek. Sedert April 1879 was
') Een tweede bebakeningsvaartuig is in aanbouw voor Riouw, hem een ingenieur van liet stoomwezen toegevoegd gewaar thans een der kruisbooten voor de bebakening wordt gebezigd. weest, maar deze moest in November weder bij zijn korps
5
) 1 reserveboot werd tijdelijk in dienst gesteld voor de opnes
mmg der vaarwaters van Soerabajja, zoo als reeds in 't laatst van
) Thans zal het incompleet weder eenigermate zün aangevuld,
1877 met 2 andere reserve-booten was geschied. Van 1 September daar in Mei jl. naar Indie vertrokken zjjn de 2 reeds in October
1879 af waren bedoelde 3 vaartuigen voor dezen tijdeljjken dienst 1878 benoemde adspirant-ingenieurs die tot voltooijing hunner prakniet meer noodig, en ze zijn toen weder in conservatie genomen.
tische vorming nos bü de rijkswerven hier te lande waren verbleven.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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invallen , en nu werd eerst een officier-machinist, later
(Mei jl.) een werktuigkundige van den dienst der BatOviasehe havenwerken , tijdelijk als tweede ingenieur bij de
fabriek geplaatst. In de betrekking van derden ingenieur
bij die inrigting werd in Februari] jl. definitief voorzien door
de aanstelling vaneen uit Nederland uitgezonden deskundige.
De twee zee-officieren, waarnemende directeuren der
marine-établissementen te Soerabaija en Onrust, zijn den
lsten Augustus 1^79 en den lsten Januarij j l . , na bekomen eervol ontslag uit den zeedienst, voor goed (als
burgerlijke ambtenaren) aan bet hoofd van beide inrigtingen opgetreden.

Aantal verrigte
dagdicnstcn:
JAREN.

door
door
ambacht». koelies.
lieden.

Uitbetanldc
arbeid*.
looncn.

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Mar! ne-étaUissemeut te 6'oeraba/ja. Niettegenstaande in
het afgeloopen jaar weder voor verscheidene Knepen van
de militaire— en gouvernementsmarine gebruik gemaakt
werd van de particuliere werven en dokken te Singapore ' ) ,
en voor den aanbouw van twee rivierstoomsohepen voor
de gouvernementsmarine, zoo als die laatstelijk door het
('•faillissement waren afgeleverd, de hulp der particuliere
nijverheid op Java was ingeroepen , waren de werkzaambeden aan bet marine-établissement te Soerabaija niet
minder oinvaugrijk dan vroeger, getuige het onderstaand
vijfjarig overzigt.

C.elds- Vanisdearheidslooncn
uitbetaald:
tvaarde
der verwerkte
materhv wegens
voor
taak- overwerk,
len.
werk.

1875. .

572 201 115 283 f461 302 ('009 919 f127 562 f

187G. .

57S 136

94 893 463 023 549 401 111090

4 505

1877. .

567 072

94 512 4G5 433 585 175 112 382

8 787

1878. .

547 500

91250 402 337 556 700

98 197

12116

1879. .

550 704

92 082 551 791 581 064 140 954

14 077

0 912

Aanmerkingen.

Zoowel ambachtslieden als koelies zijn allen vrijwilligers.
Dooreen genomen waren in elk der opgegeven jaren achtereenvolgens dageljjks te werk (ongerekend degenen die op
taak werkten) 1669, 1777, 1629, 1864 en 2157 man. De
ambachtslieden verdienden in die vjjf jaren gemiddeld per
dag en per hoofd f 0.60, f 0.615, f 0.625, 0.65 en f 0.64*;
de koelies f 0.45.
Van de beide houten dokken, die in 1878 en 1879 bjj het
établissement in gebruik waren, verrigtte liet groote in elk
dier jaren respectievelijk gedurende 209 en 261 dagen dienst,
en het kleine gedurende 353 en 280 dagen. De verdeeling
van dit aantal ,, dokdagen " was aldus:
1878.
1879.
voor de militaire marine . . . . 98 330 138 149
„ „ gouvernements-marine . . 71 16
27
25
„ verschillende doeleinden. . . 16
6
52
82
1
209 353

Een belangrijke arbeid , waarmede omstreeks de helft
van Junij 1879 bij het établissement begonnen werd, was de
ineenzetting van liet hier te lande aangemaakte en in losse
stukken uitgezonden nieuwe ijzeren dok voor Onrust (verg.
vorig verslag blz. 63). Dank zij den geregelden en snellen
g a n g der werkzaamheden , bragt men nog vóór het einde
des jaars de opstelling geheel en het klinkwerk voor de
helft ten einde. In November aanstaande hoopt men het
dok voor den overvoer naar Onrust gereed, te hebben.
Twee voor de gewone werkzaamheden van het établissement noodzakelijke inrigtingen , namelijk eene stoomhoutzagerij en eene houtloods, kwamen in het afgeloopen
jaar tot stand, en zouden, nadat aan de stoomketels der
zagerij nog eenige verbeteringen waren a a n g e b r a g t , in
de eerste maanden van 1880 in gebruik worden gesteld ;
in het meer benoodigde vaste personeel wordt voorloopig
op tijdelijken voet voorzien. Voorts zal, om handenarbeid
te besparen, eene stoomloopkraai: worden in gebruik gesteld -), bestemd om het hout np te halen uit het aanToerkanaa], het op wagens te leggen en het daarna op
te stapelen op de plaats waar het gedurende twee a
vier jaren moet blijven liggen om uit te droegen. Tevens
wordt het nc-idige aangeschaft om de stapelplaats, aan
welks ééne uiteinde de stoomzagerij ia verrezen, van een
spoorstelsel te voorzien, waardoor men rekent aan transportkosten jaarlijks f 11 000 minder te zullen uitgeven.
In de beide (houten) dokken werden nieuwe ketels geplaatst. Omtrent den toestand dier dokken is overigen*
alleen gemeld dat het kleine voortdurend veel water maakt.
De in 't laatst van 1876 bevolen uitbouwing d e r hoofden
van het bassin werd in 1879 voltooid , en bij het einde
van dat jaar was men bezig het van hier uitgezonden
') In de jaren 1875—1879 werd aldaar voor werkzaamheden ten
dienste der militaire- en gouvernementsmarine achtereenvolgens nitgegeven f 32 709, f 163 276, f 245 000, f 2-23 059 en f 233 159. Te
Pinang werd in 1879 mede een stoomschip van het Indisch eskader
gerepareerd (verg. blz. 46, noot 2). Wat die reparatie gekost heelt,
vindt men niet opgegeven.
:

)

In Octoler 1879 van hier uitg.zonden.

44
261

24
280

stoombaggervaartuig (zie vorig verslag blz. 63) in orde
te brengen , ten einde zoo spoedig mogelijk met de wegruiming van de bank in de monding van liet bassin een
aanvang te kunnen maken.
In de eerste noot op blz. 63 van het vorig verslag is
! melding gemaakt van de uitnoodiging, in Junij 1879 tot
I de Indische Regering g e r i g t , om de werken ten behoeve
'• der overbrenging van de marine-fabriek naar het terrein
! van het marine-établissement te doen staken. Er is daarop
j door den Gouverneur-Generaal eene commissie benoemd ,
! met last om de gerezen bezwaren te onderzoeken en over
i de wenschelijkheid der overbrenging haar gevoelen mede
; te deelen. Ofschoon niet op alle punten eenstemmigheid
i tusschen de leden dier commissie verkregen werd , bleek
i het uit haar rapport dat de gevreesde nadeelen niet tegen
I de voordeden der overbrenging opwogen ; doch dat voortaan met toepassing van eene eenigszius gewijzigde con[ structie zou moeten worden doorgewerkt. In dien zin
besliste dan ook de R e g e r i n g , evenwel onder voorbehoud
j dat eene naauwkeurige begrooting zou worden opgemaakt
' van de kosten aan de voortzetting van het werk verbonden.
Marine-clablissemeut
te Onrust.
In het afgeloopen jaar
werden bij dit établissement, behalve aan een liclitschip
en aan onderscheidene kleine vaartuigen , waaronder ook
eenige stoombarkassen , herstellingen verrigt aan 12 schepen der militaire- en aan 6 der gouvernementsmarine,
terwijl 8 oorlogsehepen en 12 gouvernements-stoomschepeu
i gedokt werden. Voorts werden er 31 vaartuigen van de
1
Bataviasehe havenwerken en 31 particuliere schepen her! steld *), Terwijl 36 sloepen gebouwd en afgeleverd werden.
Het volgend staatje geeft een overzigt van de w e r k krachten in de laatste vijf jaren te Onrust gebezigd en
van de geldswaarde der verwerkte materialen.
3
) Deze 62 schepen maakten alle van het dok gebruik. Voorde
militaire marine was het dok 36 dagen bezet, voor de gouvernementsmarine 47, voor de vloot der Bataviasehe havenwerken 78,
en voor particuliere aanvragen 178 dagen, te zaaien 339 „dokdagen", tegen 353 in 1878.
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40
32
46
35
57

900
835
530
369
549

275
»
510
6 906
9 053

25 143
28 590
31 683
17 161
20 700

4 423
6 672
10 528
3812
7 774

A M D RLOOMBNi

Gelds.

door
door
vrije werklieden.
dwangarbeiders.
a)

Totaal.

AmAmAmbaehts- Koelies. bachts- Koelies. bachts- Koelies.
lieden.
lieden.
lieden.

187Ü
1877
1878
1879

51

66
61
78
52
78

043
425
219
530
249

4 698
6 672
11038
10718
16 827

Geldswaardig
bedrag der
vrije
diensten
van
werklieden.

waarde

Aan

b)

f 102 565
85 718
107 534
79 595
128 816

Totaal.
c)

der
verwerkte

d wangarbeiden.

materialen.

f 26 071 f 128 <;:}(;
• HO 002
116 320
35 264
142 798
18 905
98 500
24 697
153 513

f 120 375
121 551
176 928
198 287
198 828

a) Tot 1 Januarij 1878 werden de vr(je 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; in het atelier zijn ook enkele in Indie geboren
Europeanen werkzaam.

b) Gedurende 1875 tot en met 1877 (toen de werklieden door tusschenkomst van een aannemer verkregen werden) bedroeg het gcïniddelde dagloon f 2,49, f 2,61 en f 2,29; in 1878 en 1879 (bh' eigen werving) f 1,88 en f 1,93».
t) De overwerkgelden bedroegen m genoemde vijfjaren achtereenvolgens f 593, f 340, f 715, f 2798 en f 3755.
In het verkrijgen van geschikte werklieden slaagde men
iets beter dan in 1878. Niet alleen keerden eenige van de
vroeger door den aannemer geleverde werklieden na het
verstrijken van liet door ben met dezen gesloten contract
op Onrust t e r u g , maar ook kwamen zich van Soerabaija
eu Singapore goede werklieden aanmelden ; terwijl de in
Januarij 1879 in 't leven geroepen dagelijksche stoomverbinding met Batavia (vorig verslag blz. 64) op het verkrijgen van werkvolk zeer voordeelig bleek te werken.
In den gezondheidstoestand op Onrust viel in 1879 verbetering waar te nemen ').
Fabriek voor de marine en hel stoomwezni te. Soerabaija.
In 1879 beliep het aantal werkorders bij deze inrigting
176, waarvan er 157 afliepen, teg"n 163 , waarvan er 135
afliepen , in 1878. De voornaamste der gedurende 1879 verrigte werkzaamheden waren de volgende.
De beschieting van de nieuwe ra lerstoomschepen Soemling en Shidoro en de herstellingen aan de
Sumatra,
Bandjermasm
en Banha werden voltooid. Oe ketels en
werktuigen van de Curacao (voor wachtschip te Olehleh
bestemd) werden weder in bruikbaren staat g e b r a g t , ter-

Aantal verrigte
dagdiensten:

GeldsUitbetaalde

wijl de werktuigen van de Pri,a Hendrik,
Ocnarang,
Makasscr, Padan'j en Mouw eenige herstellingen onderdingen. Met den aanmaak der nieuwe stoomketels voor
de raderstoomschepen 2de klasse werd voortgegaan , terwijl
een stel ketels van een raderstoomsebip 3 !e klasse in reparatie werd genomen. Verder werden voorzieningen aangebragt aan twee stoombarkassen , en werd geregeld voldaan
aan onderscheidene aanvragen voor de vloot en andere
inrigtingen.
W a t de gouvernementsmarine betreft, kwamen gereed
de nieuwe rivierstoomschepen Koetei en Berouio,
terwijl
herstellingen werden verrigt aan de twee zeestoomsciiepen
Anjer en Hertoj Bernard;
laatstgemelde bodem kwam
tegen bet einde van 1879 op nieuw in reparatie en werd
tnen afgekeurd. De zeestooinboot Slak verwisselde van stoomketel en onderging eenige herstellingen aan de werktuigen.
Op de beide houten dokken werden nieuwe stoomketels
geplaatst, waarvan één aan de fabriek was aangemaakt.
Het volgende staatje doet o. a. zien hoeveel gedurende de
laatste vijf jaren in het geheel aan loonen is betaald en
hoeveel de geldswaarde bedroeg der verwerkte materialen.

Verbruikte hoeveelheid
(in kilogrammen):

waarde der

JAREN.

arbeidsdoor
ambachtslieden.

door

A.
verwerkte

loonen.

koelies.

bewerkt
en on bewerkt
materialen.
ijzer.

1875 . . .

291 242

13 256

f 203 330

f 236 468

400 600

1 753 200

1876

...

370 823

15 814

249163

248 009

485 300

1 727 300

1857 . . .

358 844

18 014

238833

241844

354 900

2112550

1878 . . .

328 628

15 296

239 579

259 745

516 800

1 951 810

1879 . . .

292 619

8 328

224499

220 133

465 036

1 908 200

')
in

Het aantal sterfgevallen, in 1877 142 en in 1878 269, daalde
het jongst verloopen jaar tot 79 (2 Europeanen, 2 Chinezen,

1XMERKIXGEN.

steenkolen
en
smeedkolen.
Zoowel de ambachtslieden als de
koelies zijn allen vrijwilligers. Dooreen genomen waren er dagelijks te
werk :
Ambachtslieden. Koelies.
1875.
967
47
1876.
1244
53
1877.
1200
60
1878.
1102
51
1879.
988
28
Het gemiddeld dagloon der eersten
wisselde in genoemde jaren af alg
volgt: f 0,69, f 0,67, f 0,69, f 0,75
en f 0,79; voor de laatsten was het
in LS75 f 0,48, doch over de latere
jaren telkens f 0,50.

20 inlanders — waaronder 2 soldaten — en 55 dwangarbeiders).
In 1877 en 1878 stierven op Onrust o. a. 104 en 216 dwangarbeiders.
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iïijzomlete, inriytiugen ten bekotvé van het materieel.
In
187'J VfüA het hulpilok te Pontianak gedurende 110 dagen
in gebruik en werden daarin 2 gouvernements-stoomsehepen
en 5 gewapende bouten gedokt.
§ 6. Speciale diensten ouder het beheer tan het departement
der marine.
Kustveriichtingeu bebake.uing '). Aan de verschiller.de lichttorens, die blijkens het vorig verslag onderhanden waren ,
werd in Let afgeloopen jaar zooveel mogelijk doorgewerkt.
Het zeelicht der lste orde on Vlakken hoek (zuid westpunt
van Sumntra, residentie Benkoelen, kwam gereed en werd
in Augustus j l . in dienst gesteld. Dat der 2de orde
op lidam (baai van Batavia) zal vermoedelijk mede nog in
dit jaar ontstoken kunnen worden. W a t de voltooijing van
het kustlicht der 2de orde op 1'oeloe P e n d i n g (vaarwaters
van Padang) betreft, kunnen geen stellige vooruitzigten
worden geopend, dewijl men daarbij afhankelijk is van
de gesteld Leid der zee (zie vorig verslag blz. 65). De beide
andere voor de vaarwaters van Padang bestemde lichten
(de havenlichten der 61e orde aan den voet van den
Apenberg en op Poeloe Pisang) zijn sedert 15 November 1879
en 'M .Maart 1880 in werking.
Op Madura kwam het kustlicht der Ode orde te Tandjong Oelar (een compleineut van het licht in den Antoniustoren te Tondjong Kalean) in bet afgeloopen jaar gereed,
maar liet is nog niet in dienst gesteld, dewijl men eerst
proeven heeft genomen met het doel om er de nuttige
werking van te verhoogen. Met de oprigtmg der beide
andere kustlichten die op den vasten wal van Madura (te
Sembilaugan en daar benoorden) moeten verrijzen , kon
nog geen aanvang worden gemaakt.
Up eenige plaatsen van Java's noordkust en elders,
waar men aanvankelijk zoogenaamde hijscblichten wenschte
te bezigen, is de iu-dienst-stelling der voorhanden pararHnlampen, nu gebleken is dat deze als hijscblichten niet
ru.-tig branden (verg. vorig'verslag blz. 06), uitgesteld
moeten worden tot de voltooijing der in Indie in aanmaak
genomen vaste (ijzeren) opstanden. Zoodanige opstanden
•zijn tot dus ver nog alleen aangebragt te Pasoeroean,
Bezoeki en Panaroekan op J a v a , en te Pabean op Bali, waar

achtereenvolgens in Maart. April, Juuij enJaujjLnavenlichten ilcr Ode or;.e ontstoken zijn.
liet denkbeeld om ie Samarang (waarvoor aanvankelijk
een licht der 3de orde bestemd was; ook slechts een haven*
liclit der Ode on:e op cien kop van den westelijken havendain te plaatsen , is moeten worden losgelaten , eensdeels
wegens het bestendige gevaar van verzakking, en ten
andere wegens de te geringe kruinsbreedte van dien dam.
Thans is besloten om aan de westelijke monding van de
Samarang-rivier een havenlicbt der 4de orde (draailicht)
op te rigten.
Weldra zal ook het noodige worden voorbereid om uitvoering te geven aan het plan om drie zeelichten lste
orde te doen verrijzen aan de druk bezuchte maar gevaarlijke Gasparstraat, namelijk te Tandjong Berikat op Banka ,
te Tandjong Bienga op Billiton, en op Ondiepwater-eiland
in den Gaspar-arcüipel.
In het geheel zijn thans (medio Augustus) 39 lichten (19
k u s t - , 18 haven- en 2 drijilichten) in werking. De lichten der
6de orde — buiten de beide drijilichten ten getale van 23 —
worden aangemerkt als gewestelijke instellingen; voor de
onafgebroken en geregelde ontsteking daarvan hebben
mitsdien de hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur
te zorgen. Het personeel der overige licht-établissementen
en der lichtschepeu ressorteert regtstreeks onder het departemeut der marine : ) . De zamenstelling van dit personeel
is bij eene verordening van 3 Januarij 1880 (Indisch Staats') Het voor dezen dienst aangewezen gouvernenientsstoomschip
Argus moest, zoo als op blz. 48 reeds is gezegd, in de laatste inaanden van 1879 eene langdurige herstelling ondergaan; in de plaats
van de Argus is toen tijdelijk ingehuurd het particuliere stoomschip
Egeron.

*) Naar gelang van de grootte der lichten zijn de hierbedoelde
établissementen te verdeelcn als volgt: 4 van de lste orde, 3 van
de 2de, 1 van de 3de en C van de 4de orde. In deze opgaaf is de
Willcnistoren op Poeloe liras dubbel geteld, omdat daarin twee
lichten branden (1 der lste en 1 der 4de orde). De 2 drjjflichten
(lichtschepen) behooren — zoo als gezegd — tot de Cde orde.
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blad n". 2) op nieuw geregeld, en daarbij is gerekend op
een ruimer gebruik van dwangarbeiders voor werkzaamlieden die niet tot den eigenlijken lichtdienst behooren ,
't geen eene niet onbelangrijke bezuiniging zal veroorzaken.
Tevens zijn voor de opzigtvoerende beambten de dienst*
voorwaarden eenigszins verbeterd, en men vleit zich dat
hierdoor diegenen die er voor in aanmerking komen (in 't
bijzonder machinisten) zullen worden aangemoedigd om
bij den lichtdienst over te gaan.
In verband met de beschikbare middelen werden de bebakeningen zoo goed mogelijk onderhouden en hier en
daar met eenige wraktonnen aangevuld. De loodskotter,
tevens bebakeningsvaartuig voor de naar Soerabaija leidende
vaarwaters, werd vervangen door een nieuwen schoener,
bij liet marine-établissement te Soerabaija gebouwd.
Loodswezen. De voorgenomen hervorming van de loodsdiensten te Banjoewangi (voor straat Bali) en te Soerabaija, naar dezelfde grondslagen waarvan bij de reorganisatie van het loodswezen te Tjilatjap is uitgegaan (verg.
vorig verslag blz. 6 6 ) , kwam in December 1879 en Januarij
1880 tot stand. (Zie Indisch Staatsblad 1879 n°. 358 en
359, en 1880 n°. 5 en 6.) De nieuwe regeling kon echter
nog niet volledig worden toegepast, doordien de loodsschoeners, die als uitleggers dienst moeten doen, nog
aangeschaft moesten worden. De nieuwe loodstarieven zijn
over 't algemeen iets hooger dan de vroegere, maar daarentegen is ook de zamenstelling van het personeel zoo
ingerigt dat gezorgd kan worden voor betere bediening 3 ).
In 1877 werd in 't geheel aan loodsgelden ontvangen
f 101 094 «), in 1878 f 97 040. Plaatselijke opgaven nopens
die jaren zijn niet ontvangen , en nopens het jaar 1879
ontbreekt ook nog eene algemeene opgaaf.
Tot de aanstelling van een vasten marineloods voor de
vaarwaters langs de zuid- en oostkust van Borneo (vorig
verslag blz. 66) is thans besloten, en voor het loodspersoneel
ten dienste der marine in de wateren van Celebes en onderhoorigheden zijn de dienstvoorwaarden verbeterd, omdat
het op den bestaanden voet onmogelijk voltallig gehouden
kon worden. (Zie Indisch Staatsblad 1879 n". 349 en 347.)
Hateninriy tingen. In de bestaande regelingen omtrent
het beheer der havens werden eenige wijzigingen g e b r a s t ,
die echter niet alle afzonderlijk behoeven te worden vermeld. Alleen zij aangeteekend dat bij Indisch Staatsblad
1880 n°. 48 eene organieke regeling nopens het havenbeheer op Poeloe Bras (Atjeh) is tot stand gekomen , houdende bepaling d a t , zoolang aldaar een oorlogschip g e stationeerd blijft, de functien van havenmeester worden
waargenomen door den luitenant ter zee belast met de
leiding der dienstaangelegenheden op het eiland, en dat
zij later zullen worden uitgeoefend door den beheerder
van 's lands goederen op Poeloe Bras.
De offlcieele aanwijzing van de grenzen der reede van
Samarang is onlangs gewijzigd, ten einde daarin, ten
gerieve der scheepvaart, meer diep water te begrijpen
(Indisch Staatsblad 1880 u°. 99).
De opbrengst der haven- en ankerage-gelden in Nederlandsch Indie over 1879 is nog niet opgegeven. Over de
jaren 1877 en 1878 bedroeg de ontvangst, volgens de
laatst bekende opgaven , f 149 115 en f 151 327.
Hydrografische dienst. De in het afgeloopen jaar verrigte terreinwerkzaainheden bestonden in het opzoeken en
bepalen der reven op de noordoostkust van Banka en het
onderzoek naar verschillen in eenige kruisloodingen van
vroegere opnemingen. Het eerste werk vorderde zeer veel
tijd en werd door de dikwerf noodzakelijke herstelling der
ketels van het opnemingsvaartuig (de Hydrograaf)
nog
vertraagd. Na afloop dezer werkzaamheden (einde Junij)
vertrok de Hydrograaf
naar Soerabaija om aldaar in
s
) Te Tjilatjap en te Banjoewangi werd over de vijfjaren 1872
t/m 1870 gemiddeld 'sjaars aan loodsgelden ontvangen f 4008 en
f 13 673, en te Soerabaija over de vier jaren 1875 t/m 1878 gemiddeld 'sjaars f 85 032. Met toepassing van het nieuwe tarief zouden
die ontvangsten (in ronde cijfers) geweest zijn f7400, f 17 000 en
f 125 000.
4
) Herziene opgaaf; in 't vorig verslag is ten onregte gemeld
l 101 202.
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reparatie te worden opgenomen en van ketels to verwisscleii ; terwijl liet personeel overging op het tijdelijk als
opnomingsvaartuig aangewezen ruderstoomscliip 4de klasse
Noemldng. (Verg. blz. 47.) Voorzieningen aan de machine,
die later bleken noodig te zijn, waren echter oorzaak dat
dit stoomschip eerst in December van Java kon vertrekken oin
een begin te maken met de opneming van straat Karimata.
Het personeel der oorlogs- en der gouvernementsmarine
toonde even als vroeger de belangen der hydrografie te
behartigen. Meer en meer echter blijkt het dat de speciale
opnemingsmiddelen, waarover do hydrografische dienst
thans beschikt, niet in evenredigheid zijn met den arbeid
die nog te doen is. Daarom is bat plan aanhangig gemaakt
om nog een tweetal zeilschepen (schoeuerbrikken) voor de
opnemingen te bestemmen, welke schepen echter nog
eerst zullen moeten worden gebouwd.
Door den sedert Maart 1879 met geografische plaatsbepalingen belasten luitenant ter zee 1ste klasse werden in
het af'geloopen jaar een groot aantal punten in straat
Karimata bepaald. Togen het einde van het jaar vertrok die
officier met hetzelfde doel naar de zuidoostkust van Borneo ')•
Op het hydrografisch bureau werd de compilatie beëindigd van de kaarten: Molukken-archipel, blad Ii en I I I ;
Kleine Soenda-eilanden , blad I I ; Westkust Sumatra, noordblad ; Noordelijk gedeelte van Sumatra; Noord- en noordoostkust van B a n k a , en Plannen en ankerplaatsen in de
Molukken, blad I en II. De geringe getalsterkte van het
teeken personeel was oorzaak dat slechts twee kaarten
(Westkust Sumatra , gedeelten l'adang tot Aijer Bangies ,
en Aijer Bangies tot ïlier) in het net konden worden bewerkt om hier te lande te worden op steen gebragt en
gedrukt : ). Van uitverkochte kaarten werden in Indie
nieuwe oplagen gedrukt.
De tijdelijke detacheering van twee zee-ofïieieren bij het
hydrografisch bureau, waartoe in 1877 besloten w e r d , is
sedert telkens voor een jaar (laatstelijk tot ultimo 1830)
vernieuwd. Daarentegen is de ambtenaar , die als » bewaarder van het depot van zeekaarten " bij het bureau boven
de formatie werd gevoerd , met 1 Augustus 187Ü buiten
dienst gesteld. Do sous-chef van het hydrografisch bureau
is nu te gelijk ook met het beheer van het depot belast.
De onder-depöts van zeekaarten bleven aan het doel
beantwoorden.
In April jl. is door de Indische Regering bepaald dat
aan oorlogsvaartuigen van bevriende natiën , die op eenige
reede in Nederlandsch Indie ten anker komen, kosteloos
de zeekaarten of boekwerken kunnen worden verstrekt,
die door den kommandeerenden officier mogten verlangd
worden , wanneer namelijk de in het depot of de onderdepöts aanwezige voorraad zoodanige verstrekking gedoogt.
Geografische dienst *). Te Batavia, waarheen in 't laatst
van 1878 het personeel voor de triangulatien was opge') In Jiiljj jl. la deze zeeofficier wegens ziekte van z\jne taak
moeten worden ontheven. Zijn van hier uit te zenden opvolger zal
eerst nog eenigen tn'd aan de sterrewacht te Utreeht moeten doorbrengen.
:

)

Do eerste is in Juli) ')'• versehenen.

')

Nu ingevolge het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 352
de 8terrekundigc plaatsbepalingen definitief van den geogratischen
bu den hydrografischen dienst zijn overgebragt, behoort, buiten
M ingenieur voor de triangulatien en de hem toegevoegde twee
adsistenten, nog alleen het personeel van het magnetisch en nieteorologisch observatorium (zie hoofdstuk K, af.l. II) tot de afdeoling „geografische dienst". Als chef van dit onderdeel van het
departement der marine is thans, nu b[j genoemd Staatsblad tevens
is ingetrokken de sedert 1875 niet meer vervulde betrekking van
hoofdingenieur belast niet sterrekundige plaatsbepalingen, aangewczen de oudste ambtenaar van den geografischen dienst, onverschillig of hij geplaatst is by de triangulatien dan wel bjj de inagnetische en meteorologische waarnemingen. Chef is thans de directeur
van het observatorium, dio trouwens reeds sedert 1875 voorloopig
als zoodanig fungeerde.
In de vacature, die in April 1879 ontstond door het overlijden
van den ingenieur voor de triangulatien, werd in Juin daaraan volgende voorzien door de herbenoeming van den ingenieur die in
die maand van verlof uit Nederland terugkeerde (verg. vorig verslag blz. 07, noot 2). De plaats van één der adsistenten, in April jl.
opengevallen door buitenlandsch verlof wegens ziekte, is tijdelijk
aangevuld geworden door met de waarneming dier functien — in
afwachting van den terugkeer des adsistents die in het najaar van
1878 wegens ziekte herwaarts was gekomen — een in Indie aanwezigen civiel-ingenienr te belasten.
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roepen, moesten de werkzaamheden aanvankelijk bestaan
in liet ordenen enz. van het thans bijeengebragte archief,
waarvan sommige gedeelten op het terrein veel geleden
hadden , en met het herstellen zooveel mogelijk van de
instrumenten. Mot dezen arbeid , die geen uitstel gedoogde ,
kwam men eerst gereed toen het seizoen voor terrein-werkzaamheden reeds zóó ver verstreken was dat verder hoofdzakelijk alleen aan de berekening der triangulatie kon
gewerkt worden. De in West-Java verrigte terrein-\verkzaamhoden hebben zich dientengevolge moeten bepalen
tot het doen van eenige metingen, welke nog noodig
bleken voor de voltooijing van de azimuth-bepaling der
vroeger aldaar gemeten basis, en tot eene naauwkeurige
bepaling van de hoogte boven zee van eene der uiteinden
de/.er basis, ter opheffing van eene dienaangaande gerezene
onzekerheid. In Oost-.Iava werden breedte-bepalingen gedaan op de punten Sigoengloeng, Gehang en S l a m a t ,
op welke punten ook de horizontale hoekmetingen werden
verrigt die nog ter voltooijing van het triangulatie-net
noodig waren.
Men bleef dus nog voortgaan met het verzamelen van
bouwstoffen voor de eindbecijfering der triangulatie van
J a v a , en daar dit werk nog wel eenigen tijd zou moeten
duren , werd het in Indie niet raadzaam geacht om reeds
een bepaald voorstel te doen nopens de vraag, of de herberekening in Indie dan wel hier te lande behoort te geschieden. De verder te ondernemen triangulatien — in de
buitenbezittingen — zullen , zoo als reeds in 't vorig verslag werd medegedeeld, behooren tot de taak van den
militairen topografischen dienst.
§ 6.

Verriglingen

der zeemagt.

In hoofdstuk C § 3 is reeds melding gemaakt van de
diensten welke in het af'geloopen jaar van de zeemagt in
het station Noordelijk Sumatra gevorderd werden. Moest
zij daar nog gestadig een gestreng toezigt houden op den
handel, ten einde te beletten dat aan onze vijanden in
Groot-Atjeh oorlogsbehoeften, opium en levensmiddelen
werden toegevoerd , en voorts de operatien der landmagt
voor zooveel noodig ondersteunen en nu en dan wederspannige hoofden in de Atjehsche kuststaten door een
bombardement tot rede brengen , in de andere gedeelten
van Nederlandsch Indie hadden de oorlogschepen veelal
slechts de gewone stationsdiensten te vervullen. Wel gaven
de onrustige bewegingen op Ceram en te K e m a , waarvan
op blz. 18 en 17 is melding g e m a a k t , aanleiding om van
de twee in de Molukken gestationeerde oorlogschepen het
eene (de Bromo) in de wateren van Amboina, en het
andere (de Batavia) in de wateren van Menado voor alle
eventualiteiten beschikbaar te houden , maar het is niet
noodig geweest die bodems voor militaire doeleinden te
bezigen. Eerstgenoemd oorlogschip heeft echter in het zuidelijk gedeelte der residentie Amboina eene kampong op
een der Zuidwester-eilanden moeten t u c h t i g e n , zoo als op
blz. 20 is medegedeeld. En in de residentie Riouw heeft
de Riouw de noodige hulp verleend bij het verdrijven van
oproerige Chinezen ; zie blz. 13.
Ter bestrijding van zeeroof en slavenhandel is de zeemagt
vooral in de Berouwsche wateren n u t t i g werkzaam geweest, gelijk reeds op blz. 16 werd aangeteekend *). Aan
de verzekering der veiligheid in straat Madura (waar nog
herhaaldelijk zeediefstallen voorkwamen) werd zij zooveel
mogelijk dienstbaar gemaakt door de bepaling, dat ieder
oorlogschip of gouvernement-stoomschip, 't welk te Soerabaija eene reparatie had ondergaan, eenige dagen in
dat vaarwater zou moeten kruisen, alvorens eene andere
bestemming te volgen.
Ook een der beide ramtorenschepen , de Prins Hendrik
der Nederlanden , bekruiste straat Madura , terwijl zij tijdeüjk te Soerabaija station hield. De Koning der Nederlandeni,
te Batavia in station , maakte een kruistogt van drie weken in
straat Sunda, en later nog een paar kleine togten, waarvan
een naar Samarang 5 ). Overigens werden deze bodems voor
«) Zie ook wat op blz. 22 is vermeld aangaande den bijstand
door de Batavia verleend bij het opsporen van zeeroovers op 8aloewi (Bangaai-archipel).
5
) In Mei jl. heeft dit ramtorenschip verschillende gedeelten van
den Timor-archipel bezocht.
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oefeninggtogten gebezigd, terwijl eenmaal, dewijl geen an<lnvaartuig daartoe beschikbaar was, van de Pruis ïle.iulrik werd
gebruik gemaakt voor bet overbrengen van spoed veroischende regeringsdepöches van Soerabaija naar Bandjermasin.
Het sehroefstoomschip 4 Ie klasse Makasser deed , onder
liet kommando van den luitenant ter zee 1ste klasse V.
11. baron VAN VnaOHUIB, in bet najaar van 187Ü en in
bet begin van 1880 een paar belangrijke reizen buiten
Nederlandsen Indie, waarvan reeds in hoofdstuk C § 1 is
melding gemaakt. De in Februari)/Maart j l . volbragte reis
naar Siam en Cocbin-Cbina vereisebt bier geen nadere bespreking, maar bet schijnt wenscholijk te dezer plaatse
nog eeuige bijzonderbeden mede te deelen aangaande de
in September 1879 ondernomen reis om bet noordelijk gedeelte van Bornco, die benuttigd moest worden om den
algemeenen staat van zaken aldaar op te nemen en een
bezoek te brengen aan Serawak , Laboean , Broenai, de
Europesche nederzettingen die ontstaan waren ingevolge
de concessies door de sultans van Broenai en van Sol'ik
aan den beer VON OVERHECK verleend , en eindelijk aan
de Spaansehe vestigingen in den Solok-archipel en in bet
zuidelijk gedeelte van den Philippijnschen arcbipel.
Den HOsten Augustus van Soerabaija vertrokken , kwam
de Makasser,
na Pontianak te hebben aangedaan, den
Oden September voor K u c b i n g , de hoofdplaats van Seraw a k , ten anker. Bedje BRÜOKE was van eene reis naar
Bnrope nog niet teruggekeerd , maar de aanwezige autoriteiten ontvingen den kommandant met de meeste voorkomendbeid, en toonden zeer veel prijs te stellen op eene
goede verstandhouding met het Indisch Bestuur. ISa een
verblijf van vier dagen te Kucbing, stoomde deMakasser
naar Laboean , waar zij den loden September aankwam.
Het verblijf in deze Britsebe kolonie werd eenige dagen
g e r e k t , omdat de waarnemende gouverneur ziclijuist met
het oorlogschip Kestrel (dat pas op een kruistogt in de
Darvelbaai ter noordoostkust van Bornco eene zeerooversk a m p o n g en elf kleine praauwen vernield had) naar Broenai
begaf, en het beter scheen daar niet te komen op b e t zelfde oogenbltk dat het bezoek van een Engelsch oorlog»
schip de aandacht van den sultan in beslag nam. Eerst
den 20sten September stoomde de Makasser de Broenairivier o p , die in eene uitgestrekte baai bezuiden Laboean
uitmondt en voor groote schepen niet toegankelijk i s ,
omdat zich eene versperring van steenen (naar bet schijnt
in de vorige eeuw tot afwering van de Spanjaarden sangelegd) in de monding bevindt. Ter hoofdplaats Broenai,
die op palen in eene verbreeding der rivier gebouwd i s ,
a a n g e k o m e n , ankerde de Makasser digt bij de woning
van den sultan. In zijne aanrakingen met dezen hoogbejaarden vorst en de rijksgrooten werd de kommandant
bijgestaan door den Engelschen consulairen agent (een
Maleijer van Malakka afkomstig) en door een van Pontianak medegenomen tolk. De sultan betoonde zich zeer
ingenomen met dit eerste bezoek van een Nederlandsen
oorlogschip, en liet den kommandant uiut vertrekken zonder hem een paar sappies , een Dajaksehen parong en eene
partij klappers ten geschenke te hebben aangeboden.
Nopens de aan den heer VON OVERBECK verleende concessies kon te Broenai niet veel vernomen worden , maar
op de andere door hem bezochte plaatsen verkreeg de
kommandant der Makasser dienaangaande de navolgende
inlichtingen.
De bedoelde concessies betreffen het noordelijk gedeelte
van het Broenaisch gebied , van de Kimanis-rivier af tot
de Maloedoe-baai, en de bij die baai beginnende noordo o s t k u s t , welke tot het gebied van den sultan van Solok
behoort. Ook op die noordoostkust schijnt echter de sultan
van Broenai zich eenig regt toe te kennen ; althans de
heer VON OVERBECK beeft zich verbonden om hem daarvoor jaarlijks 2000 dollars te betalen , terwijl bij aan den
sultan van Solok 5000 dollars's jaars heeft te voldoen. W a t
de noordwestkust betreft, heeft de heer VON OVERBECK met
den sultan van Broenai alleen gecontracteerd voor het
gedeelte benoorden de Papar-rivier; de daarvoor te betalen
schatting bedraagt 10 000 dollars 's jaars. Voor het gedeelte
tusschen de Kimanis- en de Papar-rivieren , waar de pangerang tommengong (de aangewezen opvolger van den
sultan) gezag voert, is met dezen gecontracteerd voor een
bedrag van 3000 dollars 's jaars. Ook het kustgebied bcnoorden de Papar-rivier staat echter niet onder het r e g t -

ttreekscfa bestuur van den sultan van Broenai. Ken belangrijk
gedeelte d a a r v a n , waar de fraaije (iaija-baai gelegen is en
verscheidene rivieren, o. a. do Inamaui, de Mangatta(ook
Kabatoean genoemd), de Mengkabong en de Soolaman in
zee vallen , behoort aan den pangeran Boui>, die in de
door den sultan verleende concessie niet gekend is en haar
voor zijn gebied als ongeldig beschouwt. De concessionaris
beeft rich dan ook vooralsnog van elke gezagsoefening in
dat gebied onthouden. Van do twee établissementen , die
bij aan de noordwestkust beeft o p g e r i g t , ligt bet eene
san de Papar-rivier| ten zuiden, en bet andere aan de
Tampasoek-rivior , ten noorden van de kuststreek waarover
pangeran Itoii> gezag voert. Ken derde établissement van
den beer VON OVERBECK bevindt zich aan de Sandakanbaai op de noovdoostkust.
Den SSeten September van de hoofdplaats Broenai vertrokken , kwam de Makasser via Laboean den 27sten voor
de monding van de Papar-rivier, die bij laag water slechts
4'/« voet diep is. De kommandant liet zich in eene sloep
de rivier oproeijen en bereikte na 2 1 /. u u r het aan den
linkeroever gevestigde établissement. l5o agent van den
heer VON OVERBECK was daar eerst veertien dagen geleden
aangekomen. Hij had niet tot taak om handel te drijven ,
maar om de geschillen onder de inlanders te beslechten,
belastingen te heffen (namelijk een hoofdgeld van 1 dollar
en een invoerregt vau 5 pet.) en de immigratie vooral van
Chinezen te bevorderen.
Na bier een u u r vertoefd te hebben, keerde de kommandant
naar de Makasser terug en zette hij koers naar de Gaijabaai ten einde den pangeran BODP te ontmoeten. De officier
van piket (de luitenant ter zee L. K. KOOLEMANS BEYNEN)

g i n g er den 28sten 's morgens bij de kampong Gantisan
aan wal met den tolk van Pontianak en een van Laboean
medegenomen g i d s , en werd door een paar hoofden geleid
naar de een half u u r verder noordwaarts aan de Mengkabong-rivier gelegen kampong ltamboenai, de woonplaats
van den genoemden pangeran, die hem zeer beleefd ontv i n g , en den volgenden dag met verschillende zijner farailieleden en een 30tal volgelingen den kommandant van
de Makasser aan boord een bezoek kwam brengen. De
bevolking, waarover hij gezag voert, bestaat nagenoeg
uitsluitend uit Badjoa's, die vroeger altijd op het water
leefden , maar zich in den laatsten tijd meer in kampongs
hebben gevestigd. Even als de pangeran t o m m e n g o n g ,
voert ook de pangeran KOUP een eigen vlag. Over de
wijze waarop de sultan van Broenai over zijn gebied
beschikt had , toonde hij zich zeer verstoord.
Thans l a g bet aan de Tampasoek gelegen établissement
van den heer VON OVERBECK aan de beurt om bezocht te
worden , maar met het oog op de minder gunstige weêrsgesteldbeid werd het raadzaam geacht den 20sten niet
verder te gaan dan de Ambong-baai, en toen ook de volgende d a g zich nog niet voor een bezoek van de genoemde
rivier eigende, terwijl bovendien vernomen werd dat men
er den agent van den heer VON OVERBBCK vermoedelijk
niet zou aantreffen , zette de Makasser hare reis voort om
de noordpunt van Borneo, totdat zij den 2den October
de Sandakan-baai bereikte. De bier sedert twee jaren gevcstigde agent van den heer VON OVERBECK, wiens eerste
établissement drie maanden geleden verbrand w a s , hield
zich nu bezig met een nieuw établissement aan den ingang
der baai op te rigten. Hij had eene uit allerlei bestand,
deelen samengestelde bevolking (Maleijers, Badjoa's, So*
lokkers, Boeginezen , Chinezen) tot zich getrokken, die
liftii, nevens zijne politiemagt, uit een twintigtal in uniform geklcede Oost-Afrikanen bestaande, trouw ter zijde
had gestaan bij gelegenheid dat hij (vóór de hooger b e doelde kruistogt van de Keslrel) door zceroovers was bedreigd geworden. Ook door hem werden , evou als door
den agent aan de Papar-rivier, inkomende regteu ten
bedrage van 5 pet. geheven , behalve van de uit Solok
aangevoerde goederen ; maar bovendien legde bij zich op
den handel in boschproducten toe. Nopens de zuidelijke
grens van het in de Soloksche concessie begrepen gebied
(verg. het aangeteekendc op bis. 16 hiervóór) wist de
agent geen inlichtingen te geven. Voorde teelt van stapelproducten schijnt de gelegenheid aan de Sandakan-baai
even ongunstig als in liet Broenaische gebied, niet alleen
wegens de ontstentenis van eene landbouweude bevolking ,
maar ook wegens de ongeschiktheid van den grond.
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Na tot den 6den Oeto' et in de Sandakan-baai vertoefd
te lubben , stoomde de Makasser naar liet eiland Solok,
en wel naar Jolo op de noordkust, vroeger de hoofdplaats
van den s u l t a n , thans (na do verwoesting dier hoofdplaats
door eene Spaansche krijgsmagt in 1877) de nog geheel
op voet van oorlog verdedigde zetel van een Spaanschen
gouverneur. (Met het oog op de gespannen verhouding,
die er nog tusschou de Spaansche autoriteiten en den
sultan van Solok bestaat, had de Indische Regering het
niet wenschelijk geacht diens tegenwoordige hoofdplaats
Maihoen op de zuidkust van liet eiland door de Makasser
te doen bezoeken.) De gouverneur was tijdelijk afwezig.
Met zijn plaatsvervanger besprak de konimandant der
Makasser de kwestie dor zuidelijke begrenzing van het
gebied op de kust van Borneo , waarvoor de sultan concessie
had verleend, maar hij kon dienaangaande ook hier geene
bijzonderheden vernemen, omdat do transactie tusschen
den sultan en den heer VON OVERBECK geheel buiten de
Spaansche autoriteiten om had plaats gevonden. (Het is
bekend dat zij van Spaansche zijde als volkomen onregtmatig wordt beschouwd.)
Van Jolo werd den 12deu Octobcr koers gezet naar
Zamboanga, de zetel van den Spaanschen gouverneur op
Mindanao , terwijl vervolgens nog het eiland Basilan werd
aangedaan tot het laden van steenkolen te Isabela. Den
17den October vertrok de Makasser van d a a r , en den
2Üsten bereikte zij de grens van ons gebied ter oostkust
van Bomeo. Na nog eenige dagen in de St. Luciabaai
gekruist te hebbeu , vervolgde zij den 28sten hare reis
naar Makasser.
Zoo als op bU< 2 werd aangeteekend, is in Mei jl. eene
nieuwe reis om Noord-Borneo ondernomen door Zr. Ms.
schroefstoomschip 1ste klasse Atjeh en de Makasser te
zamen, maar nopens deze reis kunnen in dit verslag nog
geene bijzonderheden worden medegedeeld.
F.

R e g i s vrezen,

§ 1. Regterlijke

magt.

De in het vorig verslag (bis. 67/68) besproken v r a a g ,
op welke wijze in de behoefte aan regterlijke ambtenaren
voor Indie op den duur zal moeten worden voorzien , is
nog niet tot eene oplossing gebragt. W e l heeft 'de G o u verneur-Generaal zijne meening te kennen gedreven aangaande de hier te lande te berde gebragtc buitengewone
maatregelen, (wier toepassing door hem is ontraden,)
maar de in Indie aanhangig gemaakte overwegingen betreffende eene herziening der bestaande bepalingen op de
benoembaarheid (in 't bijzonder ook van hen die aan de
eischen van art. 8 2 , 2 ° . , der wet op het hooger onderwijs
hebben voldaan) zijn nog niet zoover gevorderd dat de
Indische Regering bepaalde voorstellen heeft kunnen doen ,
en hierop moet voor liet nemen eeuer beslissing omtrent

de bedoelde vraag worden gewacht.

Over de behoefte zelve kan uit den aard der zaak verschillend worden g e d a c h t , naar mate men met meer of
minder snelheid eene volledige toepassing meent te moeten
verzekeren aan bet beginsel der afscheiding van administratie en justitie en aan het Koninklijk besluit van 10
November 1878 (Indisch Staatsblad 1879 u°. 106) betreffende de overdragt der functieu van de omgaande regters
op de regt&kundige voorzitters van landraden. In verband
met hare inzigteu nopens dit punt raamde de Indische
Regering ten vorigeu jare en in dit jaar het aantal der
voor de behoefte van 1880 en van 1881 uit Nederland te
zenden regterlijke ambtenaren op 27 en 28. Hier te lande
werd echter, zoo als onder de rubriek » Inlandsche ir.jlbanken enz." nader zal blijken, een langzamer voortgang
op den weg der hervorming van de regtsprasJc over inlanders raadzaam g e a c h t , en daarom de raming van verleden jaar tot 1 5 , die van dit jaar tot 20 beperkt ').
J) Wat deze laatste beperking betreft, moet evenwel opgemerkt
worden dat onder de S regterljjke ambtenaren, waarmede de. Indische
raming werd verminderd, begrepen « H M 5 die de Indische Bega
ring had aangevraagd voor de reorganisatie van het regtswezen op
Celehes, maar wier nitzending onnoodig was geworden door het
besluit van het Opperbestunr om die reorganisatie nog in beraad te
houden; zie daarover blz. 5G/57
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Zelfs de 15 en 20 konden intusscheu niet ter beschikking
van de Indische Regering gesteld worden , vermits in 1870
(zie vorig verslag blz. 174) slechts 11 en in dit jaar (zio
hoofdstuk N bierachter) slechts 15 regterlijke ambtenaren
verkregen werden.
Furopesche regtscollegien. Naar aanleiding van de in 't
vorig verslag besproken opmerkingen der Regering hier
te lande over de ordonnaneie van 15 Januarij 1870 (Indisch Staatsblad n°. 30), waarbij de raad van justitie to
Batavia was belast met de behandeling der revisiezaken
welke het Hooggeregtshof onafgedaan had gelaten , is van
de zijde van het Indisch Bestuur in hoofdzaak te kennen
gegeven , dat het Hof ten gevolge van de afschaffing der
verpligte revisie in 1872 inderdaad niet noemenswaardig
was ontlast, aangezien de kennisneming van die vonnissen
der landraden in zake van misdrijf, waarvan geen revisie
was aangeteekend , minstens evenveel tijd kostte als de
behandeling der in revisie gebragte vonnissen , en dat het
aantal strafzaken voortdurend was toegenomen door de
verbeterde regtsbedeeling en politie op Java. Omtrent het
vermogen van den raad van justitie to Batavia om in dit
opzigt een deel van 's Hofs taak op zich te nemen, konden geruststellende verzekeringen gegeven worden; deze
regtbank had in September 1879 reeds al de haar opgedragen revisiezaken afgedaan.
In Februarij jl. wilde de Indische Regering op aandrang
van het Hooggeregtshof nogmaals , ten behoeve der bijwerking van een achterstand van 1000 zaken bij 'sllofs
derde kamer (met de revisie der strafvonnissen van de
landraden belast), eene dusdanige voorziening treilen, maar
thans werd hiertoe de magtiging van het Opperbestuur
gevraagd. Die magtiging is echter niet verleend ge\vorden. Uit de herwaarts gezonden stukken bleek namelijk
dat in het gezegde duizendtal achterstallige zaken 500
strafvonnissen van landraden waren begrepen waarvan
geen revisie was aangeteekend. Dezerzijds werd niet ingezien dat do kennisneming van die vonnissen zooveel tijd
zou behoeven te vorderen, noch ook dat het volstrekt
noodig zou zijn het bedoeld expediënt op nieuw toe te
passen ten behoeve van de afdoening der 50O eigenlijke
revisiezaken , vermits het Hof zelf had verklaard dat het » bij
eene voldoende zamenstelliug van het college zoo als nog
vóór weinige jaren het geval was " den achterstand wel
zou kunnen bijwerken, en in werkelijkheid gedurende de
laatste jaren geen vermindering in de zamenstelliug van
het Hof gebragt was : ) , terwijl het ook voltallig wasgeweest sedert in 1879 de achterstallige revisiezaken door
den raad van justitie te Batavia waren afgedaan 3 ).
Terwijl alzoo tegen de in Indie gewensehte lijdelijke
voorziening bezwaar werd g e m a a k t , werd tevens bij de
Indische Regering aangedrongen op de indiening van voorstellen betredende de blijvende voorzieningen welke te
nemen souden zijn om achterstand van zaken bij het Hooggeregtshof te voorkomen , en werden haar reeds dadelijk
de opmerkingen medegedeeld welke bij de Regering hier
te lande gerezen waren met betrekking tot het sedert
eenigen tijd in Indie in overweging genomen denkbeeld ,
om de verpligte revisie van alle strafvonnissen der landraden Weder in te voeren, doch dan tevens óf die revisie
voor goed op to dragen aan de drie raden van justitie op
Java , óf liet personeel van het Hof uit te breiden. Indertijd bal het Hof zelf, toen het werd geplaatst voor het
alternatief om vermeerdering van het aantal zijner leden
of afschaffing der verpligte revisie voor te stellen, uit—
drukkelijk verklaard aan het laatste middel de voorkeur
te geven. Indien nu op de toen gevallen beslissing (Indiseh Staatsblad 1872 n". 130 en 131) werd teruggekomen
en weder de revisie van alle strafvonnissen der landraden
bij het Hooggeregtshof voorgeschreven werd , viel zek^r
veel to zeggen voor de stelling dat het personeel eene uit=) Wel hal men niet meer de twee buitengewone leden, die
vroeger aan het Hol' waren toegevoegd ter tijdelijke vervanging van
verlofgangers, maar die waren geheel overbodig geworden ten gevolge van de wet van 7 Mei 1878 i.Vederlands.-h Staatsblad n°. 40
Indisch Staatsblad n*. 188).
') Van 19 April tot 19 September 1879, dus .juist in den th'd
toen de raad van justitie te Ifatavia belast was met de behandeling
der revisiczaken , 'had er eene vacature bij het Hol* bestaan.
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breiding behoorde te ondergaan ; maar toch verdiende er
op te worden gelet dat bij de nog niet lang geleden
ingediende voorstellen tot verhooging der traktementen van
de regterlijke ambtenaren (zie de Memorie van Toelichting
betreffende do Indische begrooting voor 1878) betoogd was
dat het aantal raadsheeren van lü tot 8 kon worden Wfminderd, wanneer de voorziening getroffen werd die sedert
door de straks (vorige blz. noot 2) aangehaalde wet van 7 Mei
1878 is tot stand gekomen. Wat betreft het andere dcnkbeeld, om namelijk do raden van justitie op Java met de
revisie van alle strafvonnissen der landraden te belasten ,
werd do aandacht der Indische Regering gevestigd op de
vraag, of hierdoor aan het Hooggeregtshof niet de gelegenheid zou worden benomen om bet bij art. 157 van bet
reglement op de regterlijke organisatie voorgeschreven toezigt over de regtsbedeeling uit te oefenen, en op het
gevaar dat voor de eenheid der jurisprudentie zou ontstaan bij de bedoelde verdeeling van de revisie over drie
regtscollegien.

president aan te stellen (Indisch Staatsblad 1880 n°. 113).
Hierin werd dezerzijds aanleiding gevonden om bij vemiouwing er op aan te dringen dat men er zich niet op zou
toeleggen om do overdragt der functien van de omgaande
regters in de eerste en tweede afdeeling tot stand te hren<^f[\, alvorens de uitkomsten van dien maatregel in de
drie andere afdeelingen naauwkeurig waren nagegaan , en
de zekerheid verkregen was dat van de belangrijke uitbreiding der competentie van de landraadsvoorzitters geen
beswaren ondervonden werden. Voorts werd wederom gewezen op do wenschelijkheid om van het beschikbaar
komend regterlijk personeel bij voorkeur gebruik te maken
ten einde de reeds door regtskundigen voorgezeten land*
raden ook van regtskundige griffiers te voorzien, dewijl
men zich op die wijze voor het vervolg een kader van
goed opgeleide ambtenaren verzekeren zou , diedenoodige
ervaring hadden voor de gewigtige betrekking van presidont van een land raad, en opgewassen zouden zijn voor
de taak om ook de vroeger aan de omgaande regters
opgedragen regtspraak op zich te nemen.

Ook bij den raad van justitie te Sainarang, die, gelijk
op blz. 68 van het vorig verslag werd medegedeeld , reeds
Wat de inlandsche leden dor landraden en regtbanken
herhaaldelijk ter bijwerking van achterstallige zaken met van omgang op Java en Madura betreft, is slechts aan
tijdelijk personeel was versterkt geworden, is in den laat- te teekenen dat aan cenigen hunner de medaille voor
sten tijd weder achterstand ontstaan, ditmaal bij het par- burgerlijke verdiensten werd toegekend, dewijl zij zich
ket, ten gevolge van ziekte en afwisseling van de daarbij door eene bijzondere toewijding aan hun ambt onderscheiden
geplaatste ambtenaren van het openbaar ministerie. In hadden. Men gaat na of er ook in de buitenbezittingen
Maart jl. is er daarom voor d«n tijd van één jaar een aanleiding bestaat voor het verleenen van zoodanige eeretweede substituut-officier van justitie in dienst gesteld teekenen.
(Indisch Staatsblad 1880 n°. G7). De Gouverneur-Generaal
vertrouwt dat hierdoor en door het optreden van een nieu§ 2. Hegtswezen in liet algemeen.
wen president de geregelde gang der werkzaamheden is
verzekerd, en dat tot eene duurzame uitbreiding van het
Regis roezen in de buitenhezittingen. Aangaande de ontpersoneel bij deze regtbank niet zal behoeven te worden werpen
tot regeling van het regtswezen in sommige buiovergegaan.
tenbezittingen, welke blijkens blz. 70 van het vorig verInlandsche reglbanhen. Afscheiding van regterlijke, magl slag bij de Regering hier te lande waren ingediend, kan
en administratief getag. In het vorig verslag werd mede- het volgende worden medegedeeld.
gedeeld dat, toen in Mei 1879 in de derde, vierde en
Bij Koninklijk besluit van 1 October 1879 n°. 28 werd
vijfde afdeeling van omgang op Java en Madura de func- magtiging verleend tot de vaststelling van het reglement
tien van de omgaande regters op de regtskundige land- op het regtswezen in de residentie Benkoelen, hetwelk
raadspresidenten waren overgedragen, dezerzijds (door den sedert is afgekondigd in Indisch Staatsblad 1880 n°. 31
vorigen Minister van Koloniën) aan de Indische Regering t/m 34. Daarbij is de regtspraak, welke sedert 1844 was
was opgemerkt: dat het niet gewenscht kon zijn denzelfden toevertrouwd aan een residentieraad en een pangerangsmaatregel te spoedig ook in de eersteen tweede omgaande raad , opgedragen aan magistraten , een landraad en een
afdeeling toe te passen ; dat men vooraf zijne werking in residentiegeregt, overeenkomstig de, regterlijke organisatie
de drie eerstgenoemde afdeelingen behoorde gade te slaan ; ter Bumatra's Westkust, terwijl tevens de residentie Bendat men zich derhalve niet had te haasten met de aansteb koelen is gebragt tot het ressort van den raad van justitie te
iug van nieuwe regtskundige voorzitters, maar hiermede Padang. De nieuwe regeling betreft echter voor 's hands niet
wachten moest totdat men werkelijk ervaren personeel de eigenlijk gezegde inlandsche bevolking in de binnenlanden.
Voorts werd bij Koninklijk besluit van 12 November
beschikbaar had , en intusschen moest voortgaan met de
jeugdige ambtenaren der regterlijke inagt bij voorkeur- 1879 n°. 40 magtiging verleend tot vaststelling van het
tot griffiers; bij de reeds onder regtskundige voorzitters reglement op het regtswezen in de residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo, waaraan gevolg is gegeven
geplaatste landraden aan te stellen.
In Indie bleef men echter zeer hechten aan eene be- door de verordeningen opgenomen in Indisch Staatsblad
1880 n°. 54 en 55. Deze residentie is thans gebragt onder
spoediging der volledige toepassing van het Koninklijk
besluit van 19 November 1878 (Indiscti Staatsblad 1879 het regtsgebied van den raad van justitie te Soerabaija,
n°. 10G) in het belang eener snelle beregting van de terwijl de regtspraak is opgedragen aan magistraten , landzware strafzaken , en door den directeur van justitie werd raden en liet residentiegeregt; doch behoudens de regtsbetoogd dat er geen reden bestond om aar. de goede wer- bedeeling welke krachtens bestaande contracten aan de vor- "
king van den maatregel, waar hij reeds was ingevoerd , sten en hoofden van verschillende rijkjes is overgelaten.
De ontwerpen betreffende Billiton en de Westerafdeeling
te twijfelen, aangezien de presidenten der landraden , wat
regtskennis en bekendheid mot taal, land en volk betreft, van Borneo werden in behandeling jrenomen , maar konden
niet lager behoefden te worden geschat dan de omgaande nog niet tot, afdoening worden gebragt. Watde adsistentregters. Evenwel is de maatregel in de eerste en tweede residentie Billiton betreft, is de vertraging der afdoening
afdeeling nog niet ingevoerd, en bij gemis aan personeel veroorzaakt door een verschil van opvatting tusschen de
was de invoering dan ook geheel onmogelijk; alleen werd Regering en de Billitoninaatschappij aangaande het behoud
bij Indisch Staatsblad 1870 n°. 299 de residentie Japara van de regts- en politiemagt, welke bij Indisch Staatsblad
van de tweede afdeeling afgescheiden en bij de derde ge- 185S n°. lOlrt aan de administrateurs der tinmijnen is
voegd , waardoor ook in dat gewest de functien van de opgedragen ; hieromtrent worden nog inlichtingen uit Indie
omgaande regters op de presidenten der landraden over- verwacht. Het ontwerp betreffende de residentie Westergingen. Maar intusschen werden in Kadoe, Tagal en afdeeling van Borneo ontmoette bij den Raad van State
Bagelen nieuwe regtskundige voorzitters van landraden bezwaren , welke eene nadere raadpleging van de Indische
aangesteld: voor Magelang met Temanggoeng (Indisch Regering hebben noodig gemaakt.
De nieuwe voorstellen omtrent liet regtswezen in Celebes
Staatsblad 187» n°. 1% en 197), voor Tagal met Pamalang , en voor 1'oerworedjo met Koetoardjo (Indisch Staats- en onderhoorigheden (met Amboina, Menado, Ternate en
blad 1879 n°. 343 en 344). Kort daarop zag de Indische Timer) zijn nog in beraad gehouden , zoo als reeds op
Regering zich , door den toevloed van zaken bij de onder blz. 55 noot 1 werd aangeteekend. De meerderheid van
één regtskundigen voorzitter geplaatste landraden van den Raad van Indie had namelijk tegen de ontworpen
Rembang en Blora in de derde omgaande afdeeling, ver- organisatie bedenkingen geopperd, met het oog op de
plaatselijke gesteldheid in de streken waar zij gelden zou ,
pligt om voor elk dier beide regtbanken een afzonderlijken
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op de weinige vntbaarlieid der bevolking voor de haar
toegedachte instellingen , n o m a d e op de belangrijke uitgaven die aan de invoering daarvan verbonden zouden zijn ;
en ofschoon nu die bedenkingen niet onbeantwoord waren
gebleven, werd het dezerzijds toch wenschelijk geacht om
de ontvangen voorstellen te toetsen aan de ondervinding
die was opgedaan ten aanzien van de organisatie van het
regtswezen ter Sumatra's W e s t k u s t , de eenige die in
omvang en strekking met de voorgenomen regeling voor
het oostelijk gedeelte van den Iiidischen archipel te vergelijken is. Mitsdien werd de Gouverneur-Generaal uitgenoodigd om naauwkeurig te onderzoeken of do werking
dier organisatie inderdaad in alle opzigten bevredigend is
te noemen , ook wat betreft den invloed dien zij op de
inlandsche hoofden en bevolking en op het binnenlandsch
bestuur van het gewest heeft uitgeoefend. Daar men in
Indie verwachtte dat dit onderzoek nog al eenigen tijd
zou kosten, is inmiddels besloten tot de oprigting van een
nieuwen landraad op Celebes, en wel te Boelekomba.
Vroeger was daar reeds zulk eene regtbank gevestigd gew a a i t , maar deze was ten gevolge van eene veranderde
bestuunindeeling opgeheven, en vervangen door den landraad te Balangnipa. Deze laatste bleek echter voor de
behoeften niet voldoende, en ook bij de nieuwe organisatie
was daarom op een landraad te Boelekomba gerekend.
Ten slotte verdient hier nog vermelding dat de resident
van Ternate bevoegd is verklaard (Indisch Staatsblad 1879
n°. 238) om aan de posthouders binnen zijn gewast de
functien van magistraat op te dragen.
Regtswezen in de vorstenlanden van Java en Madura. De
sedert jaren gevestigde gewoonte , dat de misdrijven en
overtredingen begaan in liet landschap Sak), hetwelk tot
Soerakarta behoort, doch in de afdeeling Grobogan (resideutie Samarang) geënclaveerd l i g t , door den aldaar aangestelden panewoe-politie bij den adsistent-resident van
Grobogan werden a a n g e b r a g t , behoefde bekrachtiging,
nadat het Hooggeregtshof den landraad te Poerwodadi
(Grobogan) onbevoegd had verklaard van zoodanige misdrijvcn en overtredingen kennis te nemen. Bij suppletoire overeenkomst met den Soesoehoenan , goedgekeurd
bij Indisch besluit van 24 Januarij 1880 o*. 4 , is thans
de beregting der bedoelde zaken aan het Gouvernement
overgedragen , terwijl tevens eene ordonnancie is uitgevaardigd (Indisch Staatsblad 1880 n°. 18) om aan de Lepalingen van dit contract algemeen verbindende kracht te
geven. Tegelijk werd eene nieuwe instructie voor den met
de politie belasten panewoe bekrachtigd.
Wetgeving voor inlanders. Na de afkondiging van het
Koninidijk' besluit dd. 12 Mei 1879 n". 18 (Indisch Staatsblad
n°. 203), waarbij art 2 , n°. 27, van het politie-strafreglement
voor inlanders ingetrokken en in het inlaudsch Strafwetboek
een nieuw art. 328a ingelascht werd (zie vorig verslag blz.
70), heeft de Gouverneur-Generaal, gelijk te verwachten
was ' ) . de artt. 1601-1603 van het 'Burgerlijk Wetboek
voor Nederlandsen Indie op de inlandsche bevolking toepasselijk verklaard (Indisch Staatsblad 1879 n°. 256).
Sedert i s , in October 1879, aan den Gouverneur-Generaal de uitnoodiging gerigt om een naauwkeurig onderzoek
te doen instellen naar de werking van het bedoelde nieuwe
ar!,. 328« , opdat de Regering zou kunnen beoordeelen of
die, bepaling welligt aanvulling of wijziging behoefde wat
betreft het daarbij aangenomen criterium van straf baarheid , dan wel ten opzigte van de daarbij bedreigde straf,
die den contractbreuk tot misdrijf stempelt en dus de
voorloopige hechtenis verpligtend maakt. Naar aanleiding
van die uitnoodiging is zoowel aan de voorzitters der landraden als aan de hoofden van gewestelijk en plaatselijk
bestuur op Java en Mndura verzocht om bij staat de noodige
gegevens te verschaften ten einde de Regering bekend
te maken niet alleen met het aantal vervolgingen en met
de feiten en omstandigheden daarbij aan het licht gekomen ,
maar ook met alle klagten welke bij de politie ter zake
van contractbreuk zijn ingebragt, zelfs indien de aangeklaagdan niet naar de openbare teregtzitting zijn verwezen.
Naar aanleiding van de hier te lande gerezen bedenkingen tegen de in Indie ontworpen regeling betredende
') Verg. het slot der byiage J van het vorig verslag.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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de verhouding tusschen ondernemers en van elders aangevoerde werklieden (zie vorig verslag blz. 70/71), heeft de
Indische Begering de redactie van sommige artikelen gewijzigd, en hare instemming betuigd met het denkbeeld
om <le regeling alleen voor de Oostkust van Sumatra toepasselijk te verklaren. Daarentegen achtte zij het bepaald
onraadzaam om daaruit alk strafbepalingen weg te laten ,
waardoor de uit te vaardigen voorschriften slechts het
karakter zouden dragen van nu.la praecepta. De juistheid
dezer opvatting erkennende , heeft daarop de Regering hier
te lande den Landvoogd uitgenoodigd het nader aangeboden
ontwerp vast te stellen nadat in sommige artikelen n o g
eenige wijziging zou zijn gebragt. De vereischte nieuwe
bepalingen, ter vervanging van die in Indisch Staatsblad
1875 n°. 5 9 , zijn thans uitgevaardigd bij ordonnancie van
13 Julij 1880 (Indisch Staatsblad n°. 133).
In de residentie Batavia, waar geen districts- ofregentschapsgeregten gevestigd zijn , moeten vorderingen tegen
inlanders, ook al gaan zij het b°drag van f 50 niet te
boven, bij den landraad worden ingesteld. Aan dezen t o e stand was tot dusver een groot bezwaar verbonden , 't
welk vooral door de eigenaren der particuliere landen
werd ondervonden , namelijk: dat de kosten van de executie
der vonnissen buitengewoon hoog waren in verhouding tot
het bedrag der daarInj behandelde schuldvorderingen. Aan
dit bezwaar is thans te gemoet gekomen door het Koninklijk besluit van 23 September 1879 n°. 18 (Indisch Staatsblad n°. 317) , waarbij, met aanvulling van hot zoogenaainde Inlaudsch Reglement, da tenuitvoerlegging van
landraad vonnissen in zaken die het bedrag v a n f 5 0 , o n g e rekend de proceskosten , niet te boven gaan , geregeld is op
dezelfde eenvoudige wijze als met opzigt tot de uitspraken
der districts- en regentschapsgeregten is voorgeschreven.
Regtsp"rsoonlijkheid van vereenigingen; naanüooze vennootschappen. Op den voet van het Koninklijk besluit dd. 28
Maart 1870 n°. 2 (Indisch Staatsblad n°. 64) werden in
het afgeloopen jaar , met inbegrip van de 5 reeds in 't vorig
verslag genoemde, 18 vereenigingeu als regtspersoon erkend , waarvan 17 voor onbepaalden tij 1 waren aangegaan
en 1 voor minder dan dertig jaren. Deze laatste vereenig i n g en 13 andere waren gewone sociëteiten voor gezellig
verkeer; de 4 overige waren: de »Padangsche Spaarbank ",
de vereenigingeu in Tagal en in Probolinggo door de aldaar
gevestigde suikerfabriekanteii gevormd ter bevordering
van de belangen der suikerindustrie, en eindelijk de vereeniging » Studiefonds Midden-.Java" te S a m a r a n g , die
zich ten doel stelt aan onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg geldelijke ondersteuning te verleenen bij hunne
studiën aan inrigtingen voor middelbaar onderwijs enz. ! ).
Van een drietal reeds vroeger erkende vereenigingen werden wijzigingen in de statuten goedgekeurd. Een dezer
laatste beschikkingen had betrekking tot de in 1878 e r kende » Vereeniging tot voorbereidend onderrigt aan kinderen te Batavia " , welke haren werkkring ook wenschte
te kunnen uitstrekken tot andere plaatsen in Nederlandsch
Indie en dienovereenkomstig hare benaming wijzigde (zie
Indisch Staatsblad 1879 n°. 193).
In het eerste semester 1880 hebben weder 8 vereenigingen regtspersoonlijkheid gekregen; 4 daarvan waren societeiten voor gezellig verkeer; het doel van de andere,
onder welke een te Samarang gevestigd »Indisch Aardrijkskuudig Genootschap ", kan blijken uit Indisch Staatsblad 1880 n°. 4 , 7 , 29 en 79.
Voor 6 nieuwe naamlooze vennootschappen werd in het
afgeloopen jaar door den Gouverneur-Generaal bewilliging
verleend op de akten van oprigting, en 5 reeds bestaande
kregen vergunning tot wijzig-ing van hare statuten of
tot verlenging van haren duur 3).
") De statuten dezer vier vereenigingen vindt men in de Javasche
Courant van 8 Januarij, 9 Mei en 6 Juni) 1879 en C Januarij 1880;
voor de erkenning zelve zie men Indisch Staatsblad 1879 n°. 2 ,
1C2, 179 en 354 4.
•) De nieuw opgerigte waren: „Stoombootveer Soerabaija" te
Soeraba\ja, en „Brandwaarborgmaatschappü' Seeuritas" te Batavia,
beide reeds in 't vorig verslag genoemd, zoomede eene roede rij vennootseliap te Batavia, „ Nieuw Cheribonsch praau wen veer" geheeten,
en drie maatschappijen van landbouwonderneming, respectievelijk opgerigt te Soerabaija, Amsterdam en Batavia (de te Soerabaija gevestigdc maatschappij tot exploitatie van het erfpaehtsperecel Rini
in de afdeeling Blitar der residentie Kediri; de Kinacnltuurmaat-
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Ook werd bewilliging verleend tot de oprigting eener
vennootschap (» Mijnbouw-maatschappij Sumatra"), waarvan neg slechts de ontwerp-statuten waren aangeboden

rludiacli besluit dd. il Maart 1879 n°. C). Die bewilliging
is ecli r.- komen te vervallen, omdat de maatschappijniet

binnen den gestelden termijn is gmmliinl gfeworden.

In bet begin van 1880 werd nog van 5 naainlooze venDOOtesbappeu de akte van oprigting goedgekeurd ').
Geregtelijke statistiek. Ten vervolge op de vroeger Lij
<le koloniale verslagen overgelegde statistiek van de regtsbedeeling in Nederlnndtch lndie (zie de laatste, over 1871
eu 1872, bij het verslag van 187(5; zijn in lndie nog twee
overzigten van dien aard bewerkt, waarvan bet eerste
— tegelijk met do jaren 1873 en 1874 alsnog ter rectiJicatie ook de jaren 1871 en 1872 behandelende — met
de daarbij behoorende tabellen (alleen over 1873 en 1874)
in het afgeloopen jaar te Batavia het licht heeft gezien 2 ),
terwijl het andere, betreffende de jaren 1875 en 187(5,
thans nog aldaar ter perse is.

der raden van justitie tot welker ressort die gewesten behooren.
Vestiging van zakelijke regten. Bij ordonnancie van 1(5
Junij 1879 (Indisch Staatsblad n°. 190) zijn regelen gesteld nopens het salaris , verschuldigd voor het opmaken
en uitgeven der akten van vestiging en overgan? van het
erfpachtsregt en van de regten van opstal, grondrenten,
vruchtgebruik, erfdienstbaarheid en van het regt tot mijnontginning (in gronden die den concessionaris niet in
eijendoin toebehooren).

Faillissementen tan vreemde oosterlingen. Bij een adres
van 27 Julij 1878 is de kamer van koophandel te Batavia
teruggekomen op een reeds vroeger *) door haar aan de
Begering ingediend verzoek om do vreemde oosterlingen
te verpligten hunne boeken in de Kuropesehe of Maleische
talen met Latijnsche karakters te houden, en heeft zij
voorts aanbevolen om ('e raden van justitie bevoegd te
verklaren om ook in failliete boedels meteen vermoedelijk
actief van f 10 000 of minder aan de weeskamers raads§ 3. Burgerlijk regt, handelsrejt en burgerlijk» reytsvordering: lieden toe te voegen , zooveel mogelijk Ie kiezen uit de
voornaamste crediteuren. Tevens verzocht zij dat reeds
Migendomsoterdragt tan onroerende takt*} regeling tan dadelijk
afwachting van het tot stand komen der gehet hypotheekieezen. In het vorig verslag (blz. 71) is reeds wenschte, innieuwe
uit do kamers van koopmet een enkel woord melding gemaakt van het voorstel handel commissi^n bepalingen,
worden benoemd om een onderder Indische Regering oin vooralsnog geen uitvoering zoek in te stellen zouden
naar den stand der liquidatie van de
te geven aan het Koninklijk besluit van 17 April 1877 ,
boedels van vreemde oosterlingen die zich sedert
n°. 20, betreffende het in werking brengen der voorsclirif- failliete
1 Januarij 1873 onder het beheer der weeskamers bevonden.
ten , die ten aanzien der hier genoemde onderwerpen in De
Indische Kegering heeft echter op dit adres afwijzend
de nieuwe wetgeving zijn opgenomen , doch in 1848 voor- beschikt.
aangevoerde bezwaren tegen de bestaande
loopig buiten toepassing zijn gehouden. De bezwaren, wijze van De
boekhouding
haar ook nu niet gewigtig
welke door de beheerders van eenige voorname handels- genoeg voorgekomen om zijn
ter
wille daarvan eene geheele
en crediet-instellingen te Batavia tegen de invoering der klasse van handelaren te verpligten
te houden in
nieuwe regeling zijn ingebragt, gevoegd bij de ook nog eene hun onbekende taal; zij achtte boek
het
niet
raadzaam
in de laatste jaren opgedane ondervinding, dat de be- om in de bemoeijingen der weeskamers met het beheer
Staande voorschriften (Indisch Staatsblad 1834 n°. 27) tot failliete boedels wijziging te brengen ; en de controle van
die
geene klagten aanleiding geven , vestigden bij den Gou- door
den
directeur
van
justitie
en
de
regterlijke
magt
op
de
verneur-Generaal de overtuiging dat het raadzaam moest handelingen der weeskamers wordt uitgeoefend kwam haar
geacht worden om de bestaande regeling voorloopig te voldoende voor.
behouden. Het Opperbestuur heeft zich met deze zienswijze
vereenigd , ook in aanmtrking nemende de aanzienlijke
Aanmonstenng tan schepelingen. De vraag heeft zich in
vermeerdering van uitgaven die met de invoering der
nieuwe bepalingen gepaard zou gaan. Mitsdien werd de Indie voorgedaan , of de bepalingen voorkomende in den
niet-i fkondiging van het bovenvermeld besluit van 17 vierden Titel van het Ilde Boek van het Wetboek van
April c1877 bij Koninklijke beschikking van 8 October Koophandel voor Xederlandsch Indie, betreffende het monsteren van schepelingen , van toepassing moesten geacht
1879 n . 12 goedgekeurd.
worden op de equipagien der bodems tot de Bataviasche
Met betrekking tot de bedoelde onderwerpen dient nog havenwerken behoorende. Naar analogie van het Koninklijk
te worden vernield dat bij ordonnancie van 17 Junij 1879 besluit van 24 September 1860 (Nederlandsch Staatsblad
(Indisch Staatsblad n°. 192) is voorzien in eene leemte n c . 59) is die vraag bevestigend beantwoord (Bijblad op het
in de voorschriften omtrent het folieeren en parafeeren der Indisch Staatsblad n°. 3503). Met deze beslissing heeft zich
registers op de protokollen der inschrijving van vaste goe- de Begering hier te lande vereenigd, onder opmerking evendereu en hypotheken in die gewesten buiten Java en Madura wel dat het nu raadzaam voorkwam den aangehaalden titel
waar geen raden van justitie en ook geen omgaande van het Wetboek van Koophandel ook op inlanders toepasseregters gevestigd zijn. Thans zijn bij gemelde ordonnancie lijk te verklaren. De Gouverneur-Generaal is tevens uitde bedoelde werkzaamheden opgedragen aan de presidenten genoodigd om na te gaan in hoever nog speciale bepalingen
tot tegengang van desertie bij de bedoelde equipagien
schappij Preanger, gevestigd te Batavia, en de mede aldaar gevesvereischt werden.
tigde
* |* | w i Uoenoeng Waringin ter exploitatie o. a. van bet
erfpachtspcrcccl Saketiperak in de aideeiing Uundong der residentie
Preanger regentschappen). De statuten der vier laatstbedoelde vennootschappen zijn openbaar gemaakt in de Jurusche Cmimnl van 16 September, 30 September, 31 October en 16 December 1879.
De vijf reeds bestaande vennootschappen, tot welke de overige
beschikkingen van 187'J betrekking hadden, waren: twee brandvcrzekeriagmaatschappüen (Kalimas en Veritas, beide te Socrabaija),
eene maatschappij voor iandbouwonderneming (Gogoniti te Samarangj, en twee reederij-onderncmingen: het stoombootveer „Socrabaija"
te Socrabaija en het particulier praauwenveer aldaar); zie de Jurasche
Courant van 25 Juljj, 30 September, 13 Junij, 25 Julü en 4 November 1879.
') „ Probolinggo's praauwenvecr" te Probolinggo; „Samarnngsche jjsmaatschappü" te Samarang; de te Batavia gevestigde
„Bagelen thee- en kina-maatschappij" (voor de exploitatie der
Éedoksche theetuinen); de „Alaatschappij tot exploitatie van het
logement liellevue te Malang" (Pasoeroean), en de vennootschap
„Socrabaija courant en drukkerijen." De statuten der twee laatstgcnoeimle vennootschappen, beide gevestigd te Socrabaija, zijn te vinden in de Jaraschc Courant van 11 Mei 1880; die van de drie eerstgenoemde in de n»8. van 12 Maart, 19 Maart en 4 Jun(j jl.
-) Dit overzigt, welks afzonderlijke verschijning werd aangekondigd in het verslag van 1877 blz. 70, ia bereids aan de StatenGeneraal aangeboden bjj brief van don Minister van Koloniën dd.
22 Augustus 1879.

Gemengde huwelijken. In het afgeloopen jaar zijn , voor
zoover bekend, 57 inlanders met Europeanen in het huwelijk
getreden, na zich aan de E uropesche wetgeving betreffende
het burgerlijk regt en handelsregt te hebben onderworpen.
Eene nadere aanwijzing bevat het staatje hieronder.

In het ressort
van den
raad van justitie te

Samarang
Soerabaija
Makasser

. . . .
. . . .

huwden met Europeanen liet
navolgend aantal:
inlandschc
Christenen

andere inlanders

10
5
9
»
4
28

13
8
8
>
29
£7

')

Zie de verslagen van 1871 en 1872, blz. 42,43 en 41.
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§ 4. Strafregt

en straf tor der ing.

Revisie. Bij ordonnantie van 24 September 187!) (Indisch
Staatsblad n°. 281) is eenigo verduidelijking gebragt in de
voorschriften betreffende de revisie (Indisch Staatsblad 1872
n°. 131) "ii betredende de vereenvoudiging der beregting
van ligtere misdrijven (Indisch Staatsblad 1876 n°. 237),
ten einde buiten twijfel te stellen dat het honger beroep
is toegelaten van vonnissen der raden van justitie op Java
in zaken van misdrijf waarin geen voor'.oopige instructie
heeft plaats gehad , en die derhalve niet onderhevig zijn
aan de revisie. Ook is daarbij uitgemaakt dat de vonnissen
der inlandscbe Kgtbonken op Java en Madura in originali
aan het Hooggeregtshof moeten gezonden worden.
Opsporing tan misdrijven en overtredingen. In vorige verslagen is reeds meermalen melding gemaakt van maatregelen die door bet Indisch Bestuur werden beraamd tot
verbetering van liet politiewezen op Java en Madura. Voor
zooverre die plannen betrekking hebben op eene reorganisatie van het personeel, zij hier verwezen naar hetgeen
te dien aanzien in hoofdstuk ,9, afd. I , § 2 , isaangeteekend. Te dezer plaatse zij vermeld eene bij Koninklijk besluit van 2 Junij 1880 n°. 19 tot stand gekomen regeling
der Lemeeijeuis, die< de controleurs bij het binnenlandsch
bestuur op Java en Madura voortaan zullen hebben met
politiezaken. Met ter zijde stelling van het vroeger in Indie
geopperd denkbeeld om aan genoemde ambtenaren eene
uitgebreide politiezorg, aan sommigen hunner zelfs regtspraak op te dragen , strekt de thans getroffen regeling
voornamelijk om de bepalingen van het Inlandsch Keglem e n t , waarin van de bevoegdheid der controleurs in politiezaken wordt gewag g e m a a k t , te verduidelijken en aan
te vullen. Het besluit geeft tevens de gelegenheid om bij
ingewikkelde gevallen door de controleurs deel te doen
nemen aan het onderzoek.
Gratie en remissie van straffen. De volgende tabel geeft
een overzigt van het aantal en de categorie van personen ,
die in 187J gratie cf remissie van straf erlangden.
Euro- Chi- Ara- Inlanpeanen. nezen. bieren (Iers. Totaal.
Doodstraf
Tuclithiusstraf
. . . .
Kruiwagenstraf....
Detentie
Gevangenis
D wangarbeid in- en buiten
den ketting
. . . .
Geldboete
Verbeurdverklaring van

3 b)
5
7
54
9) 31

a)
d)

25

4

14
7

goederen
Provoost
Laarzen
Cassatie
Bijkomende straf van ontzetting van regten enz.

«) 50

/) 750
14

57
5
7
54
31
773
71
2
5
1
1

f)

Totaal

1009

o) Allen militairen veroordeeld ter zake van insubordinatie.
b) Hieronder 2 veroordeeld wegens woord en 2 wegens diefstal
onder verzwarende omstandigheden.
c) Hieronder 8 militairen, waarvan 5 veroordeeld wegens moord
en 3 wegens insubordinatie. Van de 42 niet-militairen, waaronder
5 vrouwen, waren veroordeeld 36 wegens moord, 2 wegens diefstal
onder verzwarende omstandigheden, 1 wegens vergiftiging, 1 wegens
verkrachting, 1 wegens doodslag en 1 wegens brandstichting.
<0 Hieronder 1 militair.
<0 Hieronder 12 militairen.
f) Hieronder 3 schepelingen en 13 militairen.
il) Allen leden der schutterij.
A) Beiden schepelingen der marine.
De Europeanen die gratie van de doodstraf erlangden,
waren — even als in 1877 en 1878 — allen militairen.
Aan 60 ter dood veroordeelden , namelijk 1 Europeesch en
1 inlandsch militair, 3 Chinezen en 55 inlanders, werd
gratie geweigerd.
Ter gelegenheid van 's Koning huwelijk werd geheele of
gedeeltelijke gratie verleend aan 46 Europeanen en 188

59

[Nederl. (Oost-) Iudie.j"

inlanders , en op 's Konings verjaardag aan 38 Europeanen
en 329 inlanders. Een aantal dwangarbeiders deelden in
die gunst ter zake van hun goed gedrag bij de krijgsverrigtingen in Atjeh.
§ 5.

Gevangeniswezen.

Gevangenissen en ketlhujkwartieren.
Op verschillende
plaatsen werd in het afgeluopen jaar de aanbouw van gevangenbsen vuortgexol of onderhanden genomen. Voltooid
werden 8 lands- en 11 districtsgevangenissen '). Ook voor
onderhoud en verbetering der bestaande gevangenissen werd
op ettelijke plaatsen bet noodige verrigt, terwijl sommige
landsgevangenissen tevens uitbreiding ondergingen. Vooral
in laatslgemeld opzigt blijft nog veel te wenschen over,
daar bijna algemeen over onvoldoende ruimte wordt geklaagd. Op Madura werd in het afgeloopen jaar (ie gevangenis te Bangkallan op kosten van den panembahan verbouwd. Ter Oostkust van Sumatra werd te Medan in het
landschap Deli (op 'slands kosten) een gebouwtje voor
zieke gevangenen opgerigt en zal ook ter hoofdplaats van
liet rijk Siak voor eene betere gevangenis worden gezorgd.
Te Tjiandjoer (Preanger regentschappen), waar de gevangenis na de aardbeving van Maart 1879 is moeten worden
ontruimd en afgebroken , werden de gevangenen voorloopig
gehuisvest in een opgerigt tijdelijk gebouw. Op een paar
plaatsen (in de Preanger regentschappen en in de afdeeling
Buitenzorg) werd in de behoefte aan eene districtsgevangenis voorzien door inhuur van een lokaal of door aankoop
van een weinig kostbaar gebouwtje. Te Blora (Rembang)
was nog steeds eene particuliere woning in gebruik tot
opsluiting van politioneel veroordeelden.
W a t de bevolking der gevangenissen betreft, kan thans
— in bijlage J — de uitvoerige statistiek over 1878 worden gegeven , waarvan op blz. 73 van het vorig verslag
werd melding gemaakt. Eene dergelijke statistiek over
1879 is nog niet uit Indie ontvangen.
Volgens de genoemde bijlage bevonden zich in Neder*
landsch Indie :
in de burgerlijke
of strafplaatsen :

gevangenissen
0p

31 Dec. op 31 Dec.
1877 =)

a. veroordeelden die ter bestemder
plaatse hunne straf ondergingen 3 ).
b. veroordeelden die zich nog niet
op hunne definitieve strafplaats bevonden *)
c. praeventieve gevangenen, waaronder begrepen degenen die reeds
gevonnisd waren, maar wier zaak
nog in revisie was
in de militaire, gevangenissen of
provoosthufcen:
d. veroordeelde militairen die niet
bij of na hunne veroordeeling uit
het leger waren verwijderd (verg.
noot 3 hieronder)
e. praeventieve gevangenen tot
het leger behoorende
Totaal (behalve de gegijzelden) .

1878

19 526

19 708

2 087

1 963

4 255

4 728

458

488

635
26 961

613
27 500

i) De voltooide landsgevangenissen waren die te Bangil (Pasoeroean), Balei Selassa (Sumatra's Westkust), Mokko Mokko (Henkoelen), Boengamas (Palembang), Lingga, Karimon en Battam
(lïiouw), en Boentok (Zuider- en Oosterafdeeling van Bornco).
5) De thans medegedeelde cijfers over 1877 verschillen met de
vroeger opgegevene (verg. het verslag van 1878 blz. 71) niet alleen
doordien enkele foutieve opgaven verbeterd zijn, maar ook omdat
in de tabellen van 1877 en vroeger de verschillende categorien van
gevangenen niet geheel op dezelfde wijze als nu verantwoord zjjn.
») Hieronder ook veroordeelden door zeekrijgsraden, benevens
van de landmagt afkomstige militairen, deze laatsten voor zooveel
z(j bjj hunne veroordeeling (tot tuchthuis- of kruiwagenstraf) van
den militairen stand vervallen waren verklaard of bij de ten uitvoerlegging van hun vonnis (bevattende eene veroordeeling tot gevangenisstraf of detentie) met een briefje van ontslag uit den militairen dienst waren verwijderd.
*) Hieronder ook door den militairen regter veroordeelden (Europeanen) die nog tot het ondergaan hunner straf naar Nederland
moeiten worden opgezonden.
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Tot welken landaard de gevangenen behoorden , M hoe
vele vrouwen zich onder hen bevonden , is te zien uit de
volgende ongaaf. Het aantal vrouwen is tusschen haakjes
vermeld aeliter bet cijfer dat het totaal aantal gevange*
nen (dus met inbegrip der vrouwen) aanwijst.
31 Dee. 1877. 31 Deo. 1878.
Europeanen

989

Inlanders
Vreemde oosterlingen

!)96

(3)

24 953 (1461)

24 510 (1332)
. ...

1 462

(5)

(60)

26 961 (1415)

1 551

(62)

27 500 (1528)

Naar g e l a n g van de straifen die zij badden te ondergaan , waren do op genoemde datums aanwezige g e v a n genen van de categorien a en d te splitsen als volgt. (De
vrouwen zijn weder afzonderlijk vermeld op gelijke wijze
als hierboven).
Veroordeelden t o t :

31 Dee. 1877. 31 Deo. 1878.

t u c h t h u i s - en kruiwagenstraf

64

(1)

104

(1)

534

(2)

567

(2)

dwangarbeid in den k e t t i n g .

4 725

(»)

4 479

(»)

dwangarbeid buiten den kett i n g , te ondergaan elders
dan ter plaatse der veroordeeling

5 997

(404)

5 895

(448)

idem , te ondergaan ter plaatse
der veroordeeling ') . . .

2 256

(153)

2 490

(186)

wegzending naar een oord van
ballingschap : )

34

(6)

34

(6)

6162

(514)

6 358

(579)

212

(16)

269

(13)

gevangenisstraf en detentie

S

.

ten arbeidstelliugaan
de publieke werken

(gevangenisstraf

.

.
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sterkte werden gevoerd na hun terugkeer uit Atjeh of na
hunne weder-opvatting. Daarentegen werden 127 126 gevan^enen wegens geëindi;.rden straftijd op vrije voeten g-esteld 4 ) , terwijl voorts uit de staten worden afgevoerd:
4153 die naar Atjeh opgezonden, benevens 2651 die overleden en 2730 die ontvlugt waren. Het hooger gonoemdo
cijfer van 16 840 gevangenen, bij bet einde van 1877 in
de staten op de gewone strafpluatsen vermeld , werd dus
in den loop van 1878 vermeerderd met 136 741 , en verminderd met 136 6 6 0 , zoodat het bij het einde van dat
jaar 16 921 bedroeg.
In Atjeh bevonden zich bij het einde van 1877, zoo als
reeds gezegd , 3144 van elders gedetacheerde dwangarbeiders. In den loop van 1878 wellen daar4250 d»vangarbeiders uit andere gewesten aangebragt, en 13 wegens ontvlugting afgeschreven doch weder opgevatte dwangarbeiders
oji nieuw in de sterkte gevoerd. Daarentegen werden er
in den loop van liet jaar uit de etsten der van elders gedetacheerde dwangarbeiders afgevoerd: 125 die o n t v l u g t ,
861 die gestorven , en 3146 die wegens geBindigden straftijd
weggezonden , wegens ziekte geëvacueerd of naar hunne
vroegere strafplaatsen teruggezonden waren. Derhalve eene
vermeerdering met 4263, tegen eene vermindering' met 4132
dwangarbeiders, zoodat bij het einde van betjaar te Atjeh
te boek stonden 3275 van elders gedetacheerde dwangarbeiders. (Deze 3275 vormen met de 16 921 op de gewone
strafplaatsen te boek staande gevangenen het totaal van
20 196 dat voor 31 December 1878 hooger werd opgegeven.)
Aan het slot der bijlage J vindt men een overzigt, nanwijzende hoeveel gevangenen van de verschillende categorien zich op 31 December 1878 in elk gewast bevonden.
Hieronder volgen de totaalcijfers voor Java en Madaraen
voor de buitenbezittinjren (waaronder ook Atjeh), vergeleken met die op 31 December 1877.
31 Dec. 31 Dee.
1877.
1878.
op Java en Madura

19 984 (1096) 20196 (1235)
In deze cijfers zijn begrepen de dwangarbeiders die wegens detacheering naar Atjeh in hunne eigenlijke strafplaatsan uit de sterkte afgevoerd doch op 31 December
reeds in Atjeh aangekomen en mitsdien aldaar reeds in de
sterkte opgenomen waren , zoomede de uit Atjeh teruggezonden dwangarbei.lci's die daar uit de sterkte afgevoerd
doch op 31 Decemb T reeds weder in hunne vroegere strafplaatsen aangekomen en mitsdien aldaar weder in de sterkte
opgenomen waren ; — n i e t evenwel de dwangarbeiders
die op 3 i December onderweg waren naar Atjeh of van
daar naar hunne vroegere strafplaatsen; immers deze
dwangarbeiders kon ien nergens als aanwezig geboekt staan
op 31 December.
Van de 19 984 veroordeelden der hooger genoemde categorien a en d, die op 31 December 1877 in de staten geboekt stonden, bevonden zich 16 840 op hunne eigenlijke
strafplaatsen en waren 3144 in Atjeh gedetacheerd.
Gedurende het jaar 1878 wezen de staten op de eigenlijke strafplaatsen , zoo als uit de bijlage J in bijzonderheden blijken kan , de navolgende mutatien aan.
E r werden 133 412 nieuwe veroordeelden ") in de strafplaatsen opgenomen , terwijl 1555 oude gevangenen die bij
hunne detacheeriug naar Atjeh , en 1774 die bij hunne ontv l u g t i n g uit de staten waren afgeschreven, weder in de
') Met andere woorden: dwangarbeid buiten den ketting voor
den tijd van één jaar of minder.
!
) Ten aanzien der bjj de wettelijke bepalingen aangewezen eategorien van aanzienlijke inlanders treedt deze straf voor die van
dwangarbeid in de plaats.
J
) O. a. 12 207 tot dwangarbeid en 120 321 tot politiestraf veroordeelden.

17 055

17 418

9 900

10 082

26 901

27 500

op Java en Madura

5 655

5 583

in de buitenbezittingen

7 323

7 281

12 978

12864

in de buitenbe;:ittin^en

Alleen voor de veroordeelden tot dwangarbeid was de verdeeling aldus :

W a t 1879 betreft, is voor 's bands alleen op te ereven
dat het aantal inlanders of met dezen gelijkgestelde!) tot
dwangarbeid voor langer dan één jaar of tot kruiwagenstraf veroordeeld , aan wie in genoemd jaar door den directeur van justitie hunne strafplaats werd aangewezen 5 ) ,
<) O. a. 7138 die met dwangarbeid en 119 207 die politioneel
gestraft waren geweest.
*) De inlanders en met dozen gelijkgestelden die tot ligtere
straffen zyn veroordeeld, ondergaan, zoo als bekend is. hunne straf
ter plaatse der veroordeoling. Dit is eehter eerst onlangs (Indisch
besluit van 20 April 1880 n-. 22) ook voor de aan bun gewonen
regter onttrokken aanzienlijke inlanders uitdrukkelijk bepaald.
Bij genoemd besluit is tevens ook voor 'teerst geregeld de bevoegdheid van den directeur van justitie wat aangaat deaanwjjzing
van strafplaatsen aan Europescbe veroordeelden. De bemoejjenia
daarmede was tot dusver, krachtens beschikkingen van vroegeren
datum (verg. o. a. n°. 298 en 2489 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad) nog altjjd bljjven berusten h(| den procureur-generaal,
niettegenstaande deze reeds in 1870, toen tot de instelling vaneen
departement van justitie werd overgegaan, van het beheer der gevangenissen ontheven werd. Tevens heeft echter de Indische Hegering in het algemeen uitgemaakt in welke gevangenissen de verschillende categorien van Europesehe veroordeelden behooren te
worden opgenomen, zoodat de bedoelde bevoegdheid van den directeur van justitie slechts geldt voor het geval in bijzondere omstandigheden overbrenging naar eene andere strafplaats dan de organiek
aangewezene wenschcljjk voorkomt, bjjv. ingeval in deze laatste
niet de noodige ruimte beschikbaar is. Als regel is nu aangenomen
dat de tot gevangenisstraf voor niet langer dan één jaar veroordeeldo Europeanen en met dezen gelijkgestelden die straf ondergaan
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liedroe" 5994 (5860 mannen ') en 134 vrouwen), tegen
0152 In 1877 en 6121 in 1878.
De mannen werden meestal gezonden naar de drie hoofdplaatsen o]) Java en naar P a d a n g , waar nog steeds de
reservekorpsen voor Atjeh zijn, en wijders naar Onrust en
de Zuider- en Oosterufdeeling van Borneo; de vrouwen
weder bijna allen naar Rmjoewangi. Van 731 veroordeelden
werden de strafplaatsen gewijzigd , en zulks ter voor/.i<ning In de behoefte aan werkkrachten in de gewesten Sumatra's Oostkust, Lampongsche distrieten, Bunka, Riouw ,
Menado , Amboina , Ternate en Timor. Naar Banjoewangi
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werden 95 en naar Banka 34 Atjehsche krijgsgevangenen
gezonden.
W a t den gezondheidstoestand der gevangenen betreft,
was alleen die der dwangarbeider! weder ongunstig te
noemen , hetzij ten gevolge van den ongezonden arbeid
waartoe zij op sommige plaatsen moesten gebezigd worden , hetzij ten gevolge van verandering van levenswijze
en klimaat, hetzij ten gevolge van slechte inrigting hunner verblijven •). Inzonderheid onder hen die in Atjeh waren
te wtrk gesteld , was in liet afgeloopen jaar de steifte
bijzonder groot, zoo als uit het volgende overzigt kan blijken.

VEROORDEKLDEN
Te werk gesteld in Atjeh.
Percentügewljze verhouding
overledenen
van de
in Atjeh
overledenen
tot de sterkte
gedurende op 1 Januari)
van het
den loop van
betrokken
het jaar.
jaar. I>)

Aanwezig
op 1

Jammi).

187C

.

.

.

a)

966

1047

C)

TOT

DWANGARBEID.

Te werk gesteld elders dan in Atjeh,
of van daar geëvacueerd.

Aantal

JAREN.

Tweede Kamer, ei

2.]

Percentsgew()ze verhouding
overledenen
van de
overledenen
gedurende tot de sterkte
den loop van op 1 Januari)
van het
betrokken
het jaar.
jaar.

Aanwezig in geheel Nederlandsch
Indie.

Aanwezig
op 1
Januarij.

9865

1400

Percentsgewljze verhouding
overledenen
van de
overledenen
gedurende tot de sterkte
den loop van op 1 Januarij
van het
het Jaar.
betrokken
jaar.
Aantal

Aantal

Sterkte
op 1
Jamiary.

14.2

10 831

2447

22.6

2922

24.1

1877

.

.

.

3258

733

22.5

8857

2189

24.7

12115

1878

.

.

.

3144

861

27.4

9834

2385

24.2

12 978

3246

25.0

1879

.

.

.

3275

d) 1548

47.2

9589

e) 1630

17.0

12 864

e) 3178

24.7

o) Dit aantal werd in den verderen loop van het jaar achtereenvolgens opgevoerd tot nagenoeg hetzelfde sterktecu'fer als voor de
latere jaren staat uitgetrokken.
Ii) De gemiddelde sterkte over het geheele jaar genomen zon een juistcren maatstaf opleveren voor de berekening der percentsgewjjze
strrlte, maar daarvoor ontbreken de gegevens.
r) Opzettelijk oningevuld gelaten (zie aanmerking u). Tegenover de aanwezige sterkte bjj het vind van het jaar was de 9terfteverhonding 32.1 pet.
d) Voor deze aanzienlijke sterfte vindt men geen bepaalde oorzaken opgegeven.
f) Dit cjjl'er is niet volledig; het bevat slechts de opgaven van dc vier depötplaalsen Batavia, Samarang, Soerabajja en Padang, en
van Onrust, Bandjermasin, Assahan en Modjokerto. Onder de opgaven van liatavia zijn ook begrepen de te KampongMakasser en te
Buiteuzorg overledenen.
De meest voorkomende ziekten waren berri-berri, koortseu , huiduitslag, en dysenterie. Vooral van die dwangarbeiders, welke vroeger aan opium verslaafd waren g e weest, werden er velen door dysenterie aangetast, waarschijnlijk ten gevolge van de verandering van hun leefr e g e l , en bij de zoodanigen had de zielde dikwijls een
doodelijken afloop. Aan deu maatregel, in 't vorig verslag
op blz. 73 vermeld, om de aan berri-berri lijdende dwangarbeiders onder de noodige bewaking in het particulier
ziekengesticht te Kampong Makasser te doen verplegen ,
werd in 1879 eenige malen uitbreiding gegeven. Het getal
der lijders, die daar verpleegd mogen worden , is wtA
gebragt op 200 , daarna op 300 , en eindelijk op 420 ; ter*
wijl de kosten van verpleging, aanvankelijk f 1,50 per
man en per dag , teruggebragt zijn op f 1 per man daags.
Deze voorziening, welke trouwens op de genezing geen
bijzonder gunstigen invloed uitoefende, zal een einde nemen ,
zoodra eene bevolen bijbouwing bij het te Buitenzorg bestaande gesticht voor berri-berri lijders gereed komt. Ter
verpleging van de wegens ziekte uit Aijeh geëvacueerde
dwangarbeiders werd het zoogenaamde werkershospitaal
te Padang (de loodsen die vroeger tot huisvesting van de
wregeus ziekte uit Atjeh geëvacueerde vrije koelies geter plaatse der vcroordeeüng, terwijl de zoodanigen die veroordeeld
zijn tot gevangenisstraf van langcren duur, tot tuchthuis, of tot
kruiwagenstraf hun straftijd hebben door te brengen in de centrale
gevangenis te Samarang, voor zoover althans dc laatstbedoelde i tot
kruiwagenstraf) veroordeelden niet, ingevolge de bestaande bepaiingen, naar Nederland moeten worden opgezonden.
') Hiervan 7 veroordeeld tot kruiwagenstraf, 1984 veroordeeld
tot dwangarbeid tn- en 38f>9 tot dwangarbeid builen den ketting.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

dieud hadden) beschikbaar gesteld. In Atjeh zelf trachtte
men ziekten ten gevolge \\m den invloed van het klimaat
te voorkomen door er de dwangarbeiders die voor transportdiensten werden gebezigd van baaijen jassen te voorzien. Te .Samarang was opmerkelijk het verschil in sterfte
tuóbchen de dwangarbeiders die hunne straf ter plaatse
der veroordeeling ondergingen (dus voor het meerendeel
uit het regentschap Samarang afkomstig waren), en degenen die van elders derwaarts verwezen waren. Van de
eersten, ten getale van 70 , stierven er slechts 2 ; van de
anderen , ten g e t a L van 1241, niet minder dan 2 8 2 , dat
is bijna 23 pet , welke ongunstige verhouding dus grootendeels op rekening van klimaats-verandering schijnt te
moeten worden gesteld.
Omtrent de voeding der gevangenen werd als gewoonlijk
van menige plaats de klagt vernomen dat de leveranciers
bun contract niet behoorlijk n a k w a m e n ; in zoodanige gevallen had echter het bestuur de bevoegdheid boetebepalingen toe te passen, en van die bevoegdheid werd gebruik
gemaakt. De aannemer te Bandong (Preanger regentschappen) hield in Februarij 1879 plotseling met de leveringen
o p , onder voorgeven dat hij voor een te lagen prijs (11
cent per hoofd daags) had ingeschreven; hij is te dier
zake in regten aangesproken.
Met goed gevolg werd eene proef genomen om rottingwerk te doen vervaardigen door een deel der tot tuchthuis!
) In October ls79 is er dezerzijds bij de Indische Regering cp
aangedrongen dat zij zich van de oorzaken der belangrijke sterlte
onder de dwangarbeiders volledig rekenschap zou doen geven en
trachten zou het kwaad zooveel mogelijk te stuiten.
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en kruiwagenstraf veroordeelden in de centrale gevangenis
voor Europeanen te Samarang , die ten gevolge van mindere
behoefte aan schoeisel voor het departement van oorlog in
het schoenmakers-atelier geen werk hadden. In diegevangenis werden in het afgeloopen jaar 13323 paar muilen,
947 M-'. rottiiigmatlen en 88 rottingstoelen vervaardigd , ter»
wijl eonige veroordeelden schrijfwerk verrigtten. Aan liet
voornemen om in bedoelde centrale gevangenis de tot
gevangenisstraf veroordeelden voor kleorinakerswerk Ie
bezigen, kon in 187!) nog geen uitvoering worden gegeven wegens gemis van een baas-kleérmaker; tlians is
als zoodanig, bij wijze vau proef voor den tijd van één
jaar, in dienst gesteld een in het vak bedreven militair,
die ihtusschen bij bet leger voor memorie wordt gevoerd.
Nopens de wijze waarop in 187(1 de diensten der veroordeelden tot dwangarbeid werden benuttigd ' ) , kan het
volgende worden aangeteekend.
In Atjeh werd weder een groot aantal van de meest
vallede dwangarbeiders gevorderd voor de koelie- en transportdieusten bij de expeditionaire troepen -). Te Demak
(Samarang) werden door dwangarbeiders in bet belang
der gezondheid vele poelen gedempt en lage terreinen
rondom de hoofdplaats opgehoogd. Zoo ook te Grissee
en te Lamongan (Soerabaija). Op het landbouw-établissement te Soekaradja (Banjoewangi) werden padi, arrowroot
en klappen geteeld ten behoeve van den lande (naar
schatting ter waarde van f 878). De veroordeelden te
Berhek (Kediri) hielpen aan den bouw eener nieuwe gevangenis te Xgandjoek. In de afdeeling Ommelanden van
Padang (Sumatra's Westkust) werkten zij aan den postweg
naar de bovenlanden, en voltooiden zij de verbetering van
den h>"p der rivier van Pandjalinan in den nieuwen weg
naar S dok. In Tapanoli dempten zij een moeras bij Siboga ,
maakten een weg van die hoofdplaats naar Loemoet, en
verrigtten koeliediensten bij eene militaire expeditie naar
Nai Po; Pos (verg. blz. 7 hiervóór). In de Westerafdeuliug
van liovneo werd door hen een weg met kanaal aangelegd
van Pontianak naar Soengei Kakap, en deden zij koeliediensten bij patrouilles in de Boven-Kapoeas en bij het
ophoogen van het terrein ten dienste van het in aanbouw
genoni sn nieuwe kampement te Pontianak '). Ook werdeu
een lOOtal dwangarbeiders afgezonderd om behulpzaam te
zijn bij het overbrengen van den militairen post in Langkat (Sumatra'i Oostkust) van Salahadji naar Kwalla Simpang aan de Tamiang-rivier.
In het begin van 1880 werdeu 150 van de te Batavia
aanwezige dwangarbeiders gedetacheerd bij de groote haven*
werken allaar, speciaal voor het graafwerk ten behoeve
der fundamenten van den kaaimuur te Tandjoug Priok;
dit geschiedde omdat voor dezen hoogst noodzakelijken
arbeid zelfs tegen ruime betaling geen vrije koelies te verkrijgen waren. Voor het graven van eene tunnel bij Tagal
Nougko in den spoorweg Buitenzorg-Preanger regentschappen , waarvoor mede dwangarbeiders aangevraagd waren ,
konden er tot dusver geen beschikbaar gesteld worden.
Door tot gevangenisstraf veroordeelde inlanders werd
weinig andere arbeid verrigt dan het inwendig reinigen en
schoonhouden der gevangenissen. Te Poerwodadi (Sarnarang) werden zij echter beziggehouden met het vergruizen
van klipsteen voor de wegen en het maken van manden
en touw; te Salatiga (Samarang) klopten zij steenen voor
de wegen; in de Padangsche Bovenlanden maakten zij
krandj mgs vuor den arbeid der andere veroordeelden en
draaiden zij touw van idjoek voor de gouvernementsgebouwen ; te Timor Koe pang werden door hen manden gemaakt en stampten zij cement.
Ten einde de inlandsche beambten bij het gevangenis') Hoeveel er voor den dienst bjj kustlicht-établissementon moeten
worden afgezonderd, is aangewezen bij Indisch Staatsblad 1880
n°. 2 (verg. blz. 52 hiervóór).
:
) Van Batavia werden derwaarts gezonden 1540 dwangarbeiders, van Samarang 365, van Soerabaua 669, van Padang 1761,
van Onrust 145, van Tjilatjap 107 en van l'ontianak 90, ot' te
zamen 4677.
3
) Aanvankelijk, in Juin 1878, waren voor dit laatste werk 200
dwangarbeiders van Tjilatjap aangewezen, doch deze maatregel werd
in Juni) 1879 weder ingetrokken, vermits te Pontianak voor den
bouw van het kampement genoegzame vrije koelies te verkrijgen
waren; van de bedoelde 200 dwangarbeiders zijn er toen 90 naar
Atjeh gedirigeerd.

wezen beter aan hun pligt te houden , is bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 225 aan de hoofden van gewestelijk bestuur de bevoegdheid gegeven om hun geldboeten op te
leggen voor dienstvergrijpen of verzuimen die niet ernstig
genoeg zijn om mat ontslag gestraft te worden.
De orde en tucht lieten ook in hot afgeloopen jaar weinig
te wenschen over; verzet kwam niet voor; doch ontvlugtingen, vooral van de werken , waren wederom talrijk ,
meestal ten gevolge van gebrek aan behoorlijk toezijrt.
E ven wel werden doortongenomen ruim 70 pet. van de
gedeserteerden weder opgevat. Het ongunstigst was in dit
opzigt de verhouding ouder de gedeserteerden in Atjeh.
Aldaar ontvlugtten 101 veroordeelden , van welke er 3!)
fif slechts 38.f> pet. werden teruggebragt *).
In vele gevangenissen ontbreken nog de cellen , bestemd
tot ten uitvoerlegging van de disciplinaire straf van eenzanie opsluiting; daardoor konden niet overal de betrek*
kelijke voorschriften van het reglement van orde en tucht
opgevolgd worden. Ook ontbreken in enkele gevangenissen
woningen voor den cipier.
Stelsel vau dwangarbeid. De vraag, bedoeld op blz. 74
van het vorig verslag, of de invoering vau het nieuwe
stelsel niet kon plaats hebben op beperkter schaal dan
men zich aanvankelijk had voorgesteld, zoo het althans
niet' d« voorkeur verdiende daarop geheei terug te komen,
is in Indie nadrukkelijk ontkennend beantwoord. Men achtte
veeleer juist nu den tijd genaderd om over te gaan tot de
toepassing van dit stelsel, hetwelk den schier algemeenen
bijval van alle geraadpleegde autoriteiten had weggedragen, terwijl ook de wetgevende magt zich in beginsel
daarmede had vereenigd. (Zie de stukken en beraadslagingen betreffende de Indische begrooting
voor 1874.) De
vertraging, welke de behandeling-der definitieve voorstellen
tot uitvoering tot dusver had ondervonden , was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de omstandigheid dat schier
alle valiede dwangarbeiders voor Atjeh benoodigd waren
geweest, terwijl ook herhaalde onderzoekingen en afwisseling van personeel de noodige ontwerpen langer hadden
doen uitblijven dan men verwacht had. Maar thans waren
de ontwerpen gereed gekomen en ontbrak nog slechts de
in bijzonderheden afdalende raming van kosten , welke de
directeur van justitie in overleg met zijn ambtgenoot van
burgerlijke openbare werken zou indienen.
Aan de Indische Regering schijnt gereedelijk te moeten
worden toegegeven dat het in geenerlei opzigt aanbeveling
kan verdienen om op de in 1873 genomen beslissing terug
te komen en den tegenwoordigen toestand te laten voortbestaan , welks tallooze gebreken telkens zoo duidelijk aan
het licht treden. Evenmin valt te denkeu aan eene beperkiug van het stelsel in dien zin, dat daaraan slechts eene
gedeeltelijke toepassing zou worden gegeven , want het
vormt één geheel, en kan alleen dan goed werken wanneer het in zijne beginselen onaangetast blijft. Maar ongetwijfeld is beperking mogelijk in zoover, dat men het
stelsel niet op eens overal tegelijk volledig toepast, doch
het geleidelijk in werking brengt, rekening houdende met
's laiids financieele belangen. In Februarij jl. zijn nopens
dit punt eenige opmerkingen aan de Indische Regering
medegedeeld , en is zij uitgenoodigd om een volledig overzigt te geven vau de uitgaven die allereerst in 1881, en
daarna in ieder volgend jaar, voor de invoering van het
nieuwe stelsel gevorderd zouden worden, in verband ook
met den tijd die voor de voltooijing der verschillende gebouwen en inrigtingen benoodigd zou ziju.
§ 6. Militair regt en militaire regtspraak.
Na het tot stand komen der wetten van 14 November
1879 (Nederlandsen Staatsblad n°. 191-194), waarbij wijzigingen zijn gehragt m de militaire wetboeken hier te
lande, is bij de Indische Regering de vraag aanhangig
gemaakt, in hoeverre die wijzigingen ook in Indietoepassing zouden moeten vinden. Tevens zal worden nagegaan
of het geen aanbeveling zou verdienen om de bij Koninklijk
4
) Overigens is opgegeven dat in 1879 deserteerden : van de drie
hoofdplaatsen van Java en van Buitenzorg 385 veroordeelden; van
de kolenmijnen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 174;
en uit 8 gewesten van Java (.buiten Batavia, Samarang en Soerabajja)
480, van welke er weder opgevat werden of vrijwillig terugkeerden
respectievelijk 275, 152 en 343.

[ft. 2.]
Koloniaal verslag van 1880.
besluit van 2 November 1873 n . 26 (Indisch Staatsblad
1874 n°. 28) vastgestelde voorschriften betreffende bet aan
disciplinair gestrafte militairen toekomende rcgt van reclame
in de verordening op de regtspleging bij de landinagt zelf
op te nemen. Gemeld Koninklijk' besluit geeft in de toepassing aanleiding tot eenige moeijelijkheden, d i e , heter
dan door eene dp zich zelf staande wijziging of aanvul*
lin 0 - , waartoe door de Indische Regering bereids een voorKiel was gedaan , schijnen te zullen worden verholpen
wanneer de bedoelde voorschriften , zoo noodig gewijzigd ,
met andere bepalingen van de militaire wetgeving in verband worden gebragt.
Het Hoog militair geregtshof huldigde in de laatste
jaren de leer dat opzettelijke dienstweigering van militair e n , bij andere gelegenheden dan tegenover den vijand of
in eene belegerde of berende plaats, slechts dan ovoreenkomstig art. 95 van het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te lande, en derhalve met kruiwageustraf, kan
worden gestraft, wanneer er sprake is van het opzettelijk
niet volvoeren van eigenlijk gezegde militaire verrigtingen , maar dat daarentegen onwil bij het verrigten van
diensten die bij reglementen van inwendige orde zijn voorgeschreven slechts eene disciplinaire straf ten gevolge kan
hebben. De Indische Regering meende dat aan de bezwaren , die naar het gevoelen der militaire autoriteiten uit
die jurisprudentie voortvloeijen, zou moeten worden te
gemoet gekomen door eene aanvulling van art. 95 in dier
voege, dat ook de laatstbedoelde feiten in het vervolg met
kruiwagenstraf zullen worden gestraft. Hier te lande zijn
daartoe echter vooralsnog geen termen gevonden, vermits niet voldoende gebleken was dat het kwaad met
disciplinaire straffen niet zou kunnen beteugeld worden.
Vooral met het oog op de ervaring, dat dienstweigering
in vele gevallen het uitvloeisel is van de zucht om van
het dienstverband te worden ontslagen , scheen de verwachting niet ongegrond dat de toepassing van strenge disciplinaire straffen — voor den aanhoudend onwillige de
plaatsing bij een strafdetachement — op den duur de hier
bedoelde gevallen van dienstweigering binnen redelijke
perken zou houden. Het werd dus geraden geacht om af
te wachten wat de ondervinding hieromtrent leeren zou ').
Ten einde te gemoet te komen aan de moeijelijkheden ,
welke dikwijls ondervonden werden ten gevolge van den
ongeregelden regtstoestand van inlandsche schepelingen
der gouvernementsmarine die tijdelijk, in afwachting van
hunne plaatsing op een gouvernements stoomschip , aan
boord van de wachtschepen worden opgenomen, is bij
eene ordonnancie van 3 Julij 1880 (Indisch Staatsblad n°.
126) bepaald , dat de bedoelde schepelingen, zoolang zij
zich aan boord van een wachtschip bevinden , wat hun
regtstoestand betreft, geheel gelijkgesteld zijn met do
inlandsche schepelingen der oorlogsmarine.
§ 7. Gewestelijke ca plaatselijke

verordeningen.

Ook in 1879 werden door de hoofden van gewestelijk
bestuur verschillende verordeningen vastgesteld en in den
bij Indisch Staatsblad 1858 n°. 17 vastgestelden vorm afgekondigd. Het grootste gedeelte had betrekking op de
gewone onderwerpen , a l s : beheer van begraafplaatsen,
bevordering van netheid, zindelijkheid, veiligheiden orde ,
het gebruik der wegen , toezigt op paarden en rijtuigen ,
regeling der brandweer, toezigt op bouwen en sluopen
enz. Voorts werden eenige gewestelijke of plaatselijke
keuren uitgevaardigd ter uitvoering van algemeene verordeningen. Zoo werden, naar aanleiding van de op blz. 84
van het vorig verslag besproken ordonnancien in Indisch
Staatsblad 1878 n". 229 en 1879 n». 1 2 5 , voor de afdeeling.shoofdplaatsen Ambarawa, Bondowosso en Sitoebondo
de wijken aangewezen waar het niet geoorloofd is nieuw
op te rigten gebouwen te voorzien van dakbedekkingen
uit atap of andere ligt ontvlambare stoffen zamengesteld
(Javasche Courant van 15 April en 6 J u n i j l 8 7 9 ) . Zoo ook
werden , naar aanleiding van Indisch Staatsblad 1872 n°. 180
door den resident vau Menado, en naar aanleiding van
Indisch staatsblad 1879 n°. 286 : ) do:>r de residenten van
>) In Juiy 1879 hoeft de Gouverneur-Generaal den legorkommandant opgedragen om ter zake na een jaar te berigten.
») Zie daarover meer in hoofdstuk O afd. I 3§ 1 onder K of f Jijcultuur.
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B intam , Soerabaija en Pasoeroean , bepalingen gemaakt
met betrekking tót het vervoer van kofnj (Javasche Courant van 14 October en 18 November 1879, en 6 en 9
Jauuarij 1880 •),
Voorts verdienen nog vermelding de keureu die zijn
uitgevaardigd ter zake van :
het helieer en het toezigt opdegouvernements-drinkwaterleidingte Anjer (Javasche Courant van 5 A u g u s t u s 1879);
het praesteeren van gemeentediensten door vreemde oosterlingen in de residentien Samarang, R e m b a u g , Banjoem a s , Madioen , Pekalongau , T a g a l , Bantam, J a p a r a , Kediri, Bageleu , Cheribon tm Lainpongsche districten (Javasche Courant van 9 September, 17 en 31 October, 4 en
11 November, 2 , 12 en 27 December 1879, en 6 , 9 en
16 Januarij 1880) 4 ) ;
het nummeren van de door Europeanen en vreemde
oosterlingen in de afdeeling Stad en voorsteden van Batavia
bewoonde huizen (Javasche Courant vau 2 Maart 1880);
het betrekken der gardoes (politie-wachteu) in de residentie Rembang (Javasche Courant van 15 Julij 1879);
het bezit van houtwerken in dat gewest, en het vervoer
daarvan langs de Solo-rivier en hare zijtakken (Javasche
Courant van 12 A u g u s t u s 1879);
de broodbakkerijeu op Madura (Javasche Courant van
25 Julij 1879);
het slagten van rundvee in de residentie Djokjokarta
(Javasche Courant van 6 Junij 1879);
de verpligting van inlanders en met dezen gelijkgesteb
den te Lahat (Palembang), om een licht te dragen wanneer zij zich na zonsondergang op den openbaren weg
begeven (Javasche Courant van 24 Februarij 1880);
de bescherming van bakens in het zeegat en van meerpalen aan de rivier van Bandjermasin en aan de ligplaatsen
van schepen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeliug
van Borneo (Javasche Courant van 27 Junij 1879);
het vervoer van buskruit en petroleum in laatstgenoemd
gewest (Javasche Courant van 27 Junij 1879).
§ 8, Bijzondere

regten.

Regt tan verblijf. Uit het hier volgende staatje is te
zien hoeveel personen in 1879 vergunning tot inwoning
in Nederlandsen Indie ontvingen , en van welken landaard
zij waren.

LANDAARD
DER

Vergunningen verleend door:
den Gouverneur-

PERSONEN.

Nederlanders....
Duitschers
Engelschcn

. . . .

Amerikanen

. . . .

Andere vreemde ooster-

Generaal.
97
1
11
13
4
6
1
1
3
5297
469
i

de hoogste gewest eïyke gezaghebbers
buiten Java en
Madura.
13
>
>
2
»
1
»
»
>
1056
15
89

-i) In 1880 zijn, voor zooveel hier te lande reeds gebleken i9,
ter zake ook plaatselijke regelingen voor nog 9 andere gewesten
gemaakt, namelijk voor Kediri, Probolinggo, Japara, Tapal, Cheribon, Kadoe, Samarang, Pekalongan en Bagelen (Javasche Courant
van 24 Februarij, 5 en 16 Maart, 9 en 27 April, 4, l t en 21 Mei).
Voor een viertal residentien zijn de aanvankelijk uitgevaardigde
voorschriften ter plaatselijke uitvoering van Indisch Staatsblad 1879
n° 286 later op nieuw vastgesteld en afgekondigd ter wegncming
van een gebrek in den vorm, daar ze als politieverordening waren
gepubliceerd en niet in den vorm van een besluit van het hoofd van
gewestelijk bestuur, zoo als de bewoordingen van genoemd Staats
blad (art. 16) dit vorderden; zie de Javasche Courant van 20 April,
7 Mei en 4 Jiin(j jl.
*) In de eerste maanden van 1880 is het onderwerp nog voor
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Vergunningen tot reizen in Nederlandsch Indie werden
in het afgeloopen jaar aan 20 personen uitgereikt.
Men iu er in den laatsten tijd op liedaeht geweest de
bestaande voorschriften op de toelating en vestiging van
oostersche vreemdelingen, laatstelijk vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1872 n°. 4 0 , strenger te doen naleven. Aan
die omstandigheid is liet vooral toe te schrijven dat in
1879 de aan vreemde oosterlingen verleende akten van
inwoning een zoo hoog cijfer bereikten. Hen groot aantal
dezer vergunningen betrof namelijk Chinezen die zich reeds
sedert jaren in Nederlandsch Indie ophielden , zonder ooit
daartoe vergunning te hebben gevraagd. Intusschen zijn
niet al degenen , die trachtten hun verzuim te herstellen ,
alsnog ter inwoning toegelaten ; verscheidene Chinezen , die
wegens hun slecht gedrag of hunne geneigdheid tot opium
smokkelen min g u n s t i g bekend stonden, werden genoopt
Nederlandsch Indie te verlaten. Ook werd de gevraagde
vergunning tot inwoning geweigerd aan een Europeaan
die zonder middel van bestaan in de residentie Rembang
werd aangetroffen.
Vier personen werden, met toepassing van art. 47 van
het Regeringsreglement, in het belang der openbare rust
en orde naar elders gerelegeerd, namelijk in Julij 1879
(naar Banda) het hoofd der VII Moekim in Atjeh,TOSKOI
MOEDA BAIT , over wien op blz. 9 van het vorig verslag
gehandeld werd; — in Augustus (naar Malang op Java)
twee Ceramniers, die zich in 1870 aan een moord hadden
schuldig g e m a a k t , doch wegens ontstentenis van getuigen
niet strafregtelijk vervolgd konden worden , — en eindelijk
in Maart j l . (naar Amboina) een dweepzieke Javaan uit
Madioen, over wien zie blz. 3 hiervóór.
Daarentegen werd aan acht verbannen personen, afkomstig uit de Lampongsche districten, aan twee afkomstig
van Borneo, en aan twee afkomstig uit de Preanger
regentschappen, vergund naar hun land terug te keeren.
Enkele bannelingen kregen eene andere verblijfplaats dan
de hun oorspronkelijk aangewezene.
Volgens het reglement op het binnenlaudscli bestuur iu
de residentie Amboina (Indisch Staatsblad 1824 n°. 19 a)
mogen zoogenaamde iulandsche burgers zicli alleen vestigen op plaatsen daartoe door het bestuur aangewezen. Op
grond dier bepaling werd aan een inlandsch burger van
Saparoea, die zich te Amaheij (Cerain) gevestigd had , en
wiens langer aanwezen aldaar, door zijn onwil om een
aandeel in de negorijdiensten te dragen , tot ongeregeldheden dreigde te leiden , namens den resident het verder
verblijf te dier plaatse ontzegd.
Naar aanleiding van een verzoek van den Nederlandsuhen
Minister-resident in China, om buitenlandsche reispassen
weder verpligtend te stellen voor Chinesche en Maleische
ingezetenen van Nederlandsch Indie , is door de Indische
Regering een onderzoek gelast naar de werking der bestaande bepalingen (Indisch Staatsblad 1866 u°. 28),
waarbij het aan de keuze der belanghebbenden is overgelaten om zich bij vertrek, uit Nederlandsch Indie al of
niet van een reispas te voorzien.
Omtrent het reizen van inlanders en met dezen gelijkgestelden iu de afdeelingen Minahassa en Gorontalo der
residentie Menado zijn bij de ordonnaneie van 12 Mei 1880
(Indisch Staatsblad n°. 100) nieuwe bepalingen in het
leven geroepen, vooral in het belang van eene goede
politie ; de tot dusver bestaande regeling van 1870 , geheel
geschoeid op de leest der verorüening voor de \Vesterafdeeling van Borneo, bleek voor de lokale toestanden in de
residentie Menado niet wel te passen.
Drukpers. In aanmerking nemende dat in b e t t e Soerakarta door JONAS PORTIER <fc C°. gedrukte en uitgegeven
nieuws- en advertentieblad » De Vorstenlanden " bij voortduring artikelen voorkomen waarin de bedoelingen der
Regering werden verdacht g e m a a k t , de gestelde magten
werden gesmaad en gehoond , en tot haat en minachting
tegen d8 R e g e r i n g , alsmede tot het bemoeijelijken van de
uitvoering van wettelijke verordeningen werd opgezet,
heeft de Gouverneur-Generaal bij een besluit van 3 Julij
1879 n°. 17, met toepassing van art. o, 2de lid, van het
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drukpersreglement (Indisch Staatsblad 1856 n . 74), aan
de tot genoemde firma behoorende personen in het belang
der orde en rust de uitoefening van de beroepen van drukker en uitgever van drukwerken verboden, en gelast dat
het g e b o u w , waarin die beroepen door hen waren uitgeoefend , door bet plaatselijk bestuur zou worden gesloten.
Die sluiting werd evenwel den Oden Augustus daaraanvolgende opgeheven verklaard , nadat de bewuste firma
bare drukkerij met al wat daaraan verbonden was aan
eene andere had verkocht.
De toenmalige hoofdredacteur van het te Samarang verschijnende dagblad de «Locomotief", mr. J. W . T . COOTM
STI-AKT , werd , als schrijver van het artikel » Ken daad
die wij niet noemen willen " in het n°. van 8 Januarij
1879, bij vonnis van den raad van justitie aldaar van 17
Junij 1879 (Indisch Weekblad van het Hegt n°. 840) schub
ilig verklaard aan laster, hoon en smaad, aangedaan aan
's Koning! vertegenwoordiger in Nederlandsen Indie, door
middel van een verkocht en versproid d r u k w e r k , en deswege (met inachtneming van verligtendeomstandighedeu)
veroordeeld tot eene gevangenisstraf van zes maanden. Den
Isten September werd het vonnis tui uit voer gelegd , doch
bij besluit van 12 October, n°. 3 , verleende de GouverneurGeneraal kwijtschelding van het toen nog te ondergane
gedeelte der straf.
De heer II. VERLKIJE te Padang werd wegens zijn in de
» Locomotief" van 12 December 1878 opgenomen artikel
» Moten met twee maten " door den raad van justitie te
Padang (vonnis van 23 September 1879 ')) schuldig verklaard aan hoon jegens gestelde magten , en deswege veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. In revisie (arrest
van het Hooggeregtshof dd. 10 December) werd de straf
tot ééne maand gevangenis verminderd.
Eene bij den raad van justitie te Soerabaija ingestelde
strafvervolging tegen den redacteur van het » Soerabaijasch
Handelsblad " , wegens hoon jegens een openbaar ambten a a r , eindigde met vrijspraak.

Slavernij.
De vrijmaking der slaven in het rijk van
Tidore (met uitzondering van Nieuw-Guinea en de daaronder sorteerende eilanden) en in het rijk van Ternate,
waarvoor bij de Indische begrooting van 1879 een crediet
van f 300 000 was toegestaan , werd — nadat de reeds
in 1878 aangevangen registratie en taxatie overal was
afgeloopen — achtereenvolgens op 1 Julij en 20 September
1879 op de hoofdplaatsen dier rijken plegtig afgekondigd
en met feestelijkheden besloten. Terwijl het aantal slaven
in Tidore op ongeveer 3000 en in Ternate op ruim 2000
geschat was, wees de registratie alleen in laatstgenoemd
rijk een lager getal aan. In Ternate werden namelijk vrijverklaard 1371 en in Tidore 3078 personen , voor wier
vrijkoop werd uitgegeven ruim f 51000 en ongeveer
f 150 000.
Onlangs is ook het noodige gedaan of voorbereid voor de
opheffing der slavernij in de ten vorigen jare als onderdeideu
van het gouvernement Sumatra's Westkust onder r e g t streeksch bestuur genomen landschappen Silindong, Padang
Lawas en Pangkallan Kotta Baroe met XII Kotta Kampar.
Iu Pangkallan Kotta Baroe en XII Kampar werden niet
meer dan 188 slaven aangetroffen (66 mannen , 82 vrouwen en 40 kinderen). Hunne meesters (19 in getal) werden
bereid bevonden om hen vrij te geven wanneer van gouvernementswege de gebruikelijke » isi a d a t " (van 20 realen
of f 11,40 per eigenaar) aan de hoofden he'aald en een
feest gegeven werd. Nadat voor ejn en ander iu December jl. door de Indische Regering een crediet van f 1500
was toegestaan , is op 17 April j l . de vrijverklaring g e volgd, welke plegtigneid te Kotta Baroe plaats vond en
door den adsi:'tent-resident der L Kotta werd geleid -).
Voor Silindong en Padang Lawas werd eene meer tijdroovende voorbereiding noodig geacht, en ten einde inmiddels aan den bestaanden toestand een regelmatig karakter
te geven , werd bij ordonnaneie van 25 Januarij 1880 (Indisch Staatsblad n*. 21) bepaald dat de ordonnaneie van
') Opgenomen in Let tijdschrift „ Het Regt in Nederlandsch
Indie", 34ste deel, blz. 105.

*) Dezerzijds is bij de Indische Regering de vraag ter sprake
meer gewesten geregeld, namelijk voor de Preanger regentschappen,
Bezoeki, Probolinggo en Madura (Javasche Courant van 20 Januarij, gebragt, of het n!et noodig is aUnog bij algemeene verordening de
vrijverklaring te bevestigen.
24 Febrnarij, 2 Maart en 23 April jl.).
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1876 (Indiaeh Staatsblad n°. .'15), waarbij in i advokaat en procureur aan den substituut-griffier bij den

het gouvernement van Bumatra'i Westkust elke lijfeigen» j raad van justitie opgedragen.
schai) afgeschaft was rerklaard, voor'thanda nut van
Tolken. Aan het voornemen om het aantal Europesche
toepaaring sou stiju op de genoemde landstreken. InJunij
jl. (Indiaeh Staatablaa n*. 114) ia echter die bepaling voor tolken voor de (,'hinesche taal in te krimpen , werd een

begin van uitvoering gagsven door de overplaatsing van
Silindong weder opgeheven kunnen worden, dewijl het
bleek dat aldaar do slavernij feitelijk reeds ha 1 opgehouden j een dier tolken bij een ander dienstvak. Dientengevolge
kon de overeoinpleete tolk , die nog tijdelijk (te Makasser)
te beataan.
in dienst w a s , vervallen. In Januari]' 1880(Indiseh StaatsIn de afdeeling Padang La was schijnen de eigenaren van
blad n°. 45) word bepaald d a t , in stele van t e C h e r i b o n ,
slaven zich slechts langzamerhand gemeenzaam te kunnen
maken met het denkbeeld om hen te moeten missen. In- een tolk voor de Cbineache taal gevestigd zal zijn te Medan , de nieuwe hoofdplaats der afdeeling Deli (Sumatra's
tuaaehen is aan de hoofden reeds te kennen gegeven dat
geen vrije menachen meer tot slaven mogen worden ge- i Oostkust). Cheribon werd echter aangewezen als de tijdelijke
maakt en dat ook geen slaven meer nu'gou worden ingo- j standplaats van een der drie éléves , die, na h u n n e studiën
voerd. Het aanwezig getal onvrijen in de afdeeling wordt ; in China te hebben voltooid , in Maart jl. op J a v a aankwamen. De beide anderen kregen eene tijdelijke plaatsing
voor de verschillende landschappen (Oeloe Boeroemoen en
Soaaah nog niet medogerokend) geschat op meer dan 1000. te Makasser en te liembang.
In den loop van 1879 (namelijk sedert het in 't vorig
Met terugzigt op hetgeen in 't vorig verslag (blz. 7G)
verslag behanJelde tijdvak) werden vijf personen als translais aangeteekenu nopens de geleidelijke opheffing der aanteurs toegelaten , en w e l : één te Batavia (voor bet Engelsen,
ipraak van sommige inlandsche hoofden in de gouvernementalanden van Celehes op zoogenaamde ornament*(aan Franaoh en Hoogduitsch), drie te Soerabaija (twee voor de
Hoogduitache ') en eón voor de Noorsche taal), en één
het ambt verbonden) slaven , verdient nog te worden verte Djokjokarta (v..or het Javaanach). Een translateur voor
meld dat weer een tweetal hoofden in de afieelingen Zuiderde Bngelecbe taal te Samarang werd op zijn verzoek als
en Noorderdistricten bij hunne optreding van zoodanige
zoodanig benoemd te Batavia. De Arabische translateur
aanspraak hebhen afstand gedaan.
In de meeste der in de buitenbezittingen door inlandsche ! aldaar verkreeg een verlof van één jaar naar Mekka.
Met 1 Januarij 1880 werd bij den residentieraad te Riouw
vorsten bestuurde rijken waar de slavernij nog bestaat, |
een translateur voor de Chinesche taal in dienst gesteld.
i s , zoo als men weet, bij de bestaande contracten bepaald
dat de vorsten verpligt zijn om den handel in menschen
Weeskamers. De wijziging der instructie voor deze colen den invoer van slaven tegen te gaan. Zooveel het kan , ;
wordt op de naleving dier verpligting van bestuurswege ! leges (Indiaeh Staatsblad 1872 n°. 166), die in Indie wordt
voorbereid, is thans zóó ver gevorderd dat do daarop betoegezien (verg. o. a. blz. 16 , 22 en 24/23 hiervoor). Gelijk
in vorige verslagen is medegedeeld, hebben de sultans trekking hebbende stukken , met het oog op art. 416 van
van Koetei en Pasir (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) I het Indisch Burgerlijk Wetboek , aan het Hooggeregtshof
zich reeds voor afschaffing van de slavernij verklaard en j konden worden gezonden om consideratien en advies.
In verband met de nieuwe regeling van het regtswezen
zelfs het initiatief genomen tot het uitvaardigen van daar*
toe strekkende bevelschriften , doch zij zijn niet bij magte ! in Benkoelen en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
geweest om die bevelschriften te doen naleven. De Indische (zie blz. 56 hiervóór) zijn bij Indisch Staatsblad 1880
n°. 92 de te Benkoelen en Bandjermasin gevestigde agenten
Regering heeft intusschen gemeend d a t , nu de eerste stoot
van de weeskamer te Batavia vervangen door agenten van
gegeven was , het mogelijke moest worden gedaan om het
de weeskamers te Padang en te Soerabaija, dewijl de gedeel, met die bevelschriften beoogd, op geleidelijke wijze
noemde gewesten onder het ressort van de op die beide
te bereiken. Aan den resident is daarom opgemerkt dat
plaatsen gevestigde raden van justitie gebragt waren. Het
het zijn streven zou moeten zijn de beide sultans , en evenaantal agenten der weeskamers werd vermeerderd met
zeer de andere vorsten ter oostkust van Borneo, te betwee , beiden voor Djambi (Palembang), onder het ressort
wegen om eene registratie van de slaven te gelasten,
eenigermate in den geest van Indisch Staatsblad 1819 > der weeskamer te Batavia. Ook te Poerwokerto (Banjoen° 58 en 1825 n°. 4 4 , waardoor het ook mogelijk zou | mas), onder het ressort van de weeskamer te S a m a r a n g ,
werden twee agenten in dienst gesteld.
worden eene betere controle te houden op de handhaving
van het verbod tegen invoer van slaven.
Het bureauperaoneel der weeskamer te Batavia werd in
den aanvang van 1880 uitgebreid met een tweeden komPaudelinyschap. In de onder 'aGouvernement* regt- | mies, wiens traktement gevonden werd door vermindering
der bezoldiging verbonden aan de opengevallen betrekking
streeksch bestuur staande streken schijnt het verbod tegen
hat nemen van pandeüngen (Indisch Staatsblad 1872 n". ! van secretaris en door inkrimping der toegestane fondsen
voor klerken en minder personeel. Ten behoeve der wees114) behoorlijk te worden nageleefd ; althans i.s niet verkamers te Padang en Makasser werd daarentegen eene
nomen dat in het afgeloopen jaar overtredingen vnn dit
varbod zijn geconstateerd.
I verhooging der laatstbedoelde fondsen toegestaan.
De in de laatste jaren ter sprake gekomen regtsvraag,
W a t de in het genot van zelfbestuur gelaten landschappen betreft, waar slechts door overreding eene b e - \ of de toeziende voogdij bij de weeskamer blijft wanneer
de voogd zijne woonplaats tijdelijk of voor goed hier te
perking van het pandelingschap bevorderd kan worden,
Sa alleen aangeteekend gevonden dat in de rijken Pon- lande heelt gevestigd, is nog niet tot eene definitieve beslissing gebragt. Wel is de in 't vorig verslag (blz. 77)
tianak , Sambas en Mampawa (Westerafdeeling van Borneo)
bedoelde vordering van de weeskamer te Batavia door de
het pandelingschap reeds tot de geschiedenis behoort, en
dat ook in de naburige landschappen het aantal pande- regtbank te Haarlem bij haar vonnis van 20 Januarij j l .
(Nederlandsch Weekblad van hetJiegtn°.4461)
toegewezen,
lingen minder wordt.
op grond dat minderjarigen tot hunne meerderjarigheid in
dezelfde betrekking tot hun geboorteland blijven waarin
§ 9. Personen en instellingen met het regtswezen
zij bij het openvallen der voogdij stonden, doch tegen die
in verband.
uitspraak is door den voogd nooger beroep aangeteekenu.
Overigens deed het geval zich andermaal voor dat hier
Praktizijns.
Sedert het in 't vorig verslag behandelde
te lande werd voorzien in de voogdij en de toeziende
tijdperk tot het begin van 1880 is het aantal ndvokaten
voogdij over minderjarigen, voor wier belangen de weesen procureurs nog met vier toegenomen, waarvan drie
kamers, als bij de wet tot de voogdij geroepen, zorg
werden aangesteld bij den raad van justitie t e S a m a r a n g ,
droegen. Ofschoon de Regering de wensclielijkheid erkent
en éón bij dien te Soerabaija. Daarentegen bekwam één
om dergelijke inoeijelijkheden te voorkomen en te dien
bij laatstgenoemd college ingeschreven advokaat en pro- j einde de wettelijke bepalingen op het stuk van voogdij
cureur (in Europa aanwezig) zijn ontslag, terwijl in den | zoo noodig te wijzigen of aan te vullen, blijft zij van
aanvang van 1880 één der praktizijns van Samarangover•P T>,n a ^ V 0 ^ i l ! l t & nl t? v a n Samarang over naar Soerabaija.
r e 1 adang , waar slechts twee praktizijns zijn ingesehre') Een van dezen had eerst eene aanstelling voor Samarang verkregen, doch verlangde na een paar maanden naar Soerabaija over
ven werden, overeenkomstig art. 9 , 2de lid, van het
te gaan.
reglement op de regterlijke organisatie, de functien van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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geeft de volgende staat een driejarig overtigt, waaruit

oordooi dat do tijl daarvoor nog niet gekoni "i is. loolanfl
do rogter niet zuiver de vraag htvl't b e a l u t , hoever di
bevoegdheid dor weeskamer! zich onder het vureer 'lid reirt
uitstrekt.

tevena blijkt on welk bedrag over het afgeloopen jaar het

renteoUfer la Gepaald dat aan de geadnuniatreeraen was
uit te koeren.

Aangaande den omvang van bat beheer der weeskamers

Kapitale» waarover rente was uit te keeren.
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f 2 166 226
2 408 615
2 076 065
869 155
1 060 638
l 161 884
1 099 946
1 337 223
1 454 770
50 634
158 829
171867
68 070
194 736
64 483
52 994
139 709
123 897
99 692
62 434
33 257
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1878
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f 4406 717
5 362 1S4
6 086 223

f

1877
1878
1879
1877
1878
187'J
1877
1878

1879
1^77
1878
1879
1877
1878
.879
1877
1878
1879

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

Algemeene

Rekenkamer.

De op blz. 78 van het vorig; verslag bedoelde overwegingen betredende de aan te wenden middelen om in den
gebrekkigen g a n g der werkzaamheden bij de Algemeene
Rekenkamer in Indie eene duurzame verbetering te brengen , hebben geleid tot de indiening van het wetsvoorstel ')
waaruit de wet van 23 April 188() fNederlandach 8taatsblad n". 7 2 , Indisch Staatsblad n°. 110) is voortgevloeid.
Aanvankelijk had de Regering eene tweeledige voorziening
op het oog. Vooreerst wilde zij zicli de gelegenheid verschaden om in geval van behoefte (tijdelijk) een regeringscommissaris bij de rekenkamer te doen optreden , ten einde
het uitvoerend gezag aangaande den g a n g der werkzaamlieden bij het college voor te lichten. In de tweede plaats

wenschte zij de bepalingen der Indische comptabiliteitswet

omtrent het ontslag en de ontzetting van don president
en de leden der rekenkamer in dien zin te wijz'gen en
aan te v u l l e n , dat het in de toekomst gemakkelijker zou
worden om d') zoodanigen, die voor hunne betrekking 1
ongeschikt mogten blijken, daarvan te ontheffen . en dat
het aan degenen die hun 65ste levensjaar bereikt hadden ,
niet geoorloofd zou zijn langer in het college zitting te
blijven houden. Het eerste punt is echter door de Rege») Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 187'J—1880
n". 6 5 .

gekweekt.

jaar.

237 708
344 586
641 147
58 697
103 215
132 750
69 658
143 208
123 471
30 584
5 481
3 953
] 968
»
21 823
3 248
y>

8 087
•
21 771
:>
401863
618 261
931 231

R e n t e over liet bolieeijaar aan de
geadministreerden te
goed gedaan (in verhouding tot de gewonnen rente bij alle
wee-kamers tezamen),
Voordo jaren 1877,
1S18en J8T.»achtereenvolgensbepaald op
B < / | , | l / 4 « l SI/4 p e t

f 2 403 934 f
2 753 201
2717212
927 852
1 163 85:;
1 294 634
1 169 604
1480431
1 578 241
81218
164 310
175 820
70 038
194 736
80 306
56 242
139 709
131 984
99 6i>2
84 205
33 257

14:: 546
142 718
184 728
68 236
60 616
67 243
80 461
78 351
98 789
8 970
13 060
13 859
6194
13 665
13 385
5 293
5 608
8 175
7 060
4 669
2 432

f

156 256
144 543
169 825
60311
61 102
80 914
76 024
77 723
98 640
5 279
8 626
10 988
4 552
10 224
5 394
3 656
7 335
8 249
6 480
4 421
2 078

f

319 760
318 687
388 611

f

312 558
313 974
376 088

f 4 808 580
5 980 445
6 017 454

ring losgelaten vóórdat bet wetsontwerp in openbare beraadslaging kwam. De aangehaalde wet strekt dus alleen
tot wijziging van de art. 5 3 , 5 4 , 5 5 en 60dercomptabiliteitswet in den aangeduiden zin.
Tijdens de behandeling der wetsvonrdragt had de voorzitter der rekenkamer , de heer J . F . MOSSEL , zijn ontslag
g e v r a a g d , en nadat hem dit bij Koninklijk besluit van
'i\ December 1879 n°. 28 was verleend, ia bij Koninklijk
besluit dd. 17 Februarij 1880 n°. 18 de heer G. H. PA'NNEKOBK, laatstelijk secretaris bij het departement van
financiën , in zijne plaats benoemd. Kort na diens optieding , welke in het laatst van April plaats vond, ontviel
aan de rekenkamer het pas in Junij 1879 benoemde lid,
de heer M. J. 1'. STUUICK , die in Mei kwam te overlijden.
In deze vacature is bij Koninklijk besluit van 8 Julij 1880
n°. 15 voorzien door de benoeming van den heer J. A. VAN
DOBSSBB , tot dusver inspecteur van financiën. Van de vijf
overige leden zijn er drie, de heeren W . E. SCIIEXCK , A.
A. O.i WEN en .1. H. VAN MEEHTEN , na het in werking

treden der bovenbedoelde wet van 23 April 1880 tot ontslag voorgedragen , op grond dat zij den leeftijd van 65
jaren reeds overschreden hadden. Dit ontslag is verleend
bij Koninklijk besluit dd. 30 Julij 1880 n \ 1 3 , waarbij
tevens tot nieuwe leden zijn benoemd de heeren J . S.
DiEi'tn T/EN , laatstelijk onder-intendant der eerste klasse
bij de militaire administratie in Indie , W . F . H. TEUPKEN ,
financieel ambtenaar ter beschikking van den directeur
van financiën. laatstelijk in het belang der herziening
van verschillende belasting-verordeningen toegevoegd ge-
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weest aan een der leden van den Baad van Indie (verg.
blz. 2 van dit verslag, noot 2 ) , en A. MIJKII, secretaris
van den Baad van Indie. Thans zijn dus van liet personeel, waaruit de rekenkamer vroeger was zamengesteld ,
nog slechts overgebleven de heeren U. LIK W A A I . en B.
SOHAQBM VAN BOBLBN , die eerst in 1875 werden benoemd
(verg. het verslag van 1876, blz. 7Ü).

in de formatie van het bureaupersoueel der rekenkamer
kwam M8n verandering De sedert Augustus 1870 toegestane tijdelijke uitbreiding van dit personeel (verg. vorig
verslag, blz. 7 8 , noot 1) werd ook voor 1880 bestendigd.
Op 1 Maart jl. waren bij het college geen werkzaam*

heden meer aauhangig betreffende begrootingsjaren aan

1874 voorafgaande '). Wat de ontvangsten over 1874 betreft (de verificatie der uitgaven was reeds in 1878 afgeloopen), bleven uog 29 rekeningen van comptabelen in
behandeling, welke niet konden worden afgedaan dewijl
öf de vereischte stukken nog niet ingediend óf de uoodige
toelichtingen daarop nog niet ontvangen waren. De examinatie der uitgaven over 1875 werd v o l b r a g t , doch die
der ontvangsten kon nog slechts voor ruim Hen derdt) worden beëindigd , daar de vereischte toelichting-en betreffende
de overige ontvangsten nog ingewacht werden. (Jok de
verificatie der uitgaven over 1870 was afgeloopen , op die
van de landskas te Tontoli n a , welker bescheiden tot dus
ver waren uitgebleven. Betreffende de ontvangsten over
genoemd jaar hadden de meeste stukken of toelichtende
opgaven de rekenkamer mede nog niet bereikt, en de
examinatie daarvan was dus nog slechts weinig gevorderd.
Hetzelfde was het geval met de verificatie der ontvangsten
over 1877, doch wat de uitgaven betreft, waren onderzocht de posten verhandeld bij 46 van de 134 bestaande
kassen; de geheele examinatie der uitgaven zou vermoedelijk nog in 1880 kunnen afloopen.
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blad n°. 171 a), regelen gesteld, om te gelden voor die
gevallen waarin bij de toekenning der voorschotten geen
bijzondere bepalingen zijn gemaakt.
Opdat de bestaande voorschriften betreffende de boekhouding vim en het toesigt op de landsvorderingen behoorlijk souden kunnen worden nageleefd , werd door de

Indische Begering beslist, dat ook ten aanzien der ontvang-

sten voor de staatsspoorwegen de aangenomen regel 3)
toepassing behoorde te vinden , dat de depnrtements-ohef's
aan de algemeene ontvangers opgaven nopens de in te
vorderen bedragen doen toekomen door tussonenkotnst van
de hooflen van gewestelijk bestuur, en dat het departement van financiën op do hoogte wordt gehouden van
hetgeen voor andere departementen is in te vorderen. W a n Deer daartoe bijzondere aanleiding bestaat, zal echter de
inspecteur-generaal, chef van den dienst der staatsspoorwegen , de invordering van gelden aan de algemeene outvangers kunnen opdragen en de maatregelen tot invordering kunnen nemen die geen uitstel lijden, doch hij zal
dan van zijne verrigtingen telkens mededeeling moeten
doen aan het betrokken departement van algemeen bestuur
(Indisch besluit van 10 Februarij jl. n°. 61).
Ten einde de hoofden van gewestelijk bestuur te ontheffen van het waarmerken van een deel der boeken,
staten , enz. van comptabelen , werd bij Indisch Staatsblad
1879 n°. 289 het folieeren en parafeeren van de registers,
memorialen en kasboeken der rekenpligtige inlandsche
ambtenaren aan de adsistent-residenten opgedragen voor
zooveel de door hen bestuurde afdeelingen betreft.

II.

Algemeen burgerlijk beheer.

Onder dit hoofd is in vorige verslagen o. a. melding
gemaakt var. die beslissingen der Indische Begering, welke
strekten tot beperking van hare bemoeijing met zaken
g 2. Comptabiliteit.
welke gevoegelijk aan de chefs der departementen van
algemeen bistuur konden worden overgelaten. Ditmaal zijn
Tot regeling van het verhaal op ordonnateurs in Xedergeen andere beslissingen van dezen aard te vermelden dan
landsch In iie i s , ter uitvoering van art. 8 2 , 3 d e l i d , der
de reeds op blz. 43 ter sprake g e b r a g t e , betreffende de
comptabiliteitswet, een Koninklijk besluit ontworpen, waar*
benoeming en de aanwijzing der standplaatsen van somover de Baad van State reeds advies heeft u i t g e b r a g t
mige ambtenaren en beambten onder het departement der
Omtrent de invordering der gelden die comptabelen
marine ressoneerende of daarbij gedetacheerd.
mogten blijken verschuldigd te zijn naar aanleiding van
In den litatsten tijd is men er in Indie op bedacht gede door hen aan de rekenkamer af te leggen rekening
weest om in ruimere mate dan tot dusver de gelegenheid
(art. 92 en 93 der comptabiliteitswet), werden bij een In*
te geven tot toepassing der disciplinaire straf van gelddisch besluit van 18 September 1879 (Bijblad op het Inboete op het ondergeschikt ambtelijk personeel. Bij de
discli Staatsblad n°. 3442) nieuwe voorschriften vastgeadministratie der in- en uitvoerregten en bij d e n p o s t - e n
steld , met buiten werking" stelling" van eene in 18(38 getelegraafdienst was die disciplinaire straf reeds sinds lang
maakte regeling (Bijblad n°. 21Ö2) > voor zoo ver die nog
in gebruik. In het afgeloopen jaar is aan de hooiden van
geacht kon worden geldig te zijn.
gewestelijk bestuur de bevoegdheid verleend om haar op
:
De in Indisch Staatsblad 1870 n°. 1'i'.) ) vervatte aanhet inlandsen: personeel bij het gevangeniswezen toe te
wij/.ing van de gevallen waarin — en van de autoriteit
passen, gelijk reeds op blz. 62 werd vermeld. Thans maakt
door welke — uit de rekeningen der comptabelen vorde- i het een punt van overweging u i t , of niet eene gelijkringen kunnen worden afgeschreven. bad geen betrek*
soortige regeling zou zijn te treilen ten opzigte van liet
king tot die vorderingen behoorende tot de departementen
ondergeschikte personeel bij i!e departementen van algemeen
van oorlog en marine, welke worden geïnd buiten tus- bestuur en bij de g-ewestelijke of plaatselijke bureaux.
schenkomst der algemeene ontvangers. Thans is ook voor
Bij een Indisch besluit van 9 April 1880 werd in bijzon
zoodanige vorderingen , voor zooveel zij tot eerstgenoemd
derheden de wijze geregeld waarop moet worden te werk
departement behooren, eene regeling betreffende de begegaan bij het volbrengen van de voorgeschreven periowuste afschrijvingen in het leven geroepen (Indisch Staats(iieke opnemingen van restanten in 'slands pakhuizen en
blad 187'J n*. 295).
bewaarplaatsen en van de opnemingen die plaats moeten
Ten aanzien van de wijze waarop de aanzuivering moet
vinden ingeval eenig materieel beheer openvalt of van den
plaats vinden van de voorschotten, die hier te lande geeenen comptabele op den anderen overgaat. Van de vastwoonlijk worden verleend bij uitzending of terugkeer van
gestekie regelen zijn alleen uitgezonderd de zoutpakhuizen ,
ambtenaren naar Indie, werden door den Gouverneur-Gewaarvoor bij voortduring' van kracht werden verklaard de
n e r a a l , bij een besluit van 22 Mei 1879 (Indisch Staat sbepalingen van Indisch Staatsblad 1850 n°. 30.
Ten slotte verdient hier vermelding dat in Mei jl. een hoofdambtenaar op non-activiteit(mr. J. A. VAM DKH (JIIIJS, laatstelijk inspecteur van het inlandsen onderwijs) is aangewezen
') Na de in 't vorig verslag vermelde werkzaamheden bctret'om den chef van de afdeeling statistiek ter algemeene secrefende vroegere begrootingsjaren had het college den Men Juin 187'.l
nog ten einde gebragt de opheMering der verschillen die hare eontróle-registers opgeleverd hadden met de aanvankelijk opgemaakt*
rekening van 1873, en vervolgens ook het onderzoek der verbeterde begrootingsrekening van 1872. Over deze rekening brast z|j
den « s t e n Januarij 1880 haar verslag uit. Eene verbeterde rekening
over 1873 was op l Maart jl. nog niet bjj de rekenkamer ontvangen.
-) Strekkende ter uitvoering van art. 9 der bepalingen omtrent
de wpze yan verificatie der ontvangsten in Nederlandsen Indie enz.
(Koninklijk besluit van 4 Augustus 1874 n». 4 ; Indisch staatsblad
18 <5 n . 23).

tarie behulpzaam te zijn in hetclassificeerenencatalogiseeren

van h e t o u d - l n d i s c h a r c h i e f , en n a te g a a n w e l k e s t u k k e n
TOOT o p e n b a a r m a k i n g in a a n m e r k i n g zouden zijn t e b r e n g e n .

3
) Art. 20 en 21 van de in Januari) 1875 vastgestelde „a<Iministratieve voorsehriften voor de departementen van algemeen bestuur
betrekkelijk de eontróle op de landsontvangsten en uitgaven " (liyblad
op het Indiseh Staatsblad n» 2814).
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bestuur.

In 187!) is de speling weggevallen die er tot dusver
bestond tussehen liet aantal controleurs, dat volgens de
Per transport
organieke formatie i:i vaste betrekkingen aangesteld kon
worden, en het aantal der aangewezen vaste controleursposten. Terwijl voor Java en Madura op 100 controleurs ; Bezoeki
was gerekend, bedroeg bet aantal oontroleurspusten aldaar
Banjoewongi (met Bali) . . .
bij liet begin van dat jaar 01), docii door vorming eener
nieuwe ooutróle-afdeeling ia Kediri (waarover straks nader)
Banjoemas
is bet op 100 gebragt. Voor de buitenbeiittingen was hij
Bagelen
de formatie gerekend on 113 controleurs; bij bet begin
van 1879 waren daar 111 vaste controleurspusten anngewezen ; de formatie is sedert uitgebreid tot 110 controleurs
(Indisch Staatsblad 1879 n°. 22>, maar liet aantal vaste
Madioen
OOntroleurspotteu tot 117, zoodat voor één der vaste posten
(in Sumatra's Westkust) een controleur loven de formatie
aangesteld moest worden. Hiervan werd reeds melding gemaakt op blz. 80 van bet vorig verslag.
W a t de adspirant-coutroleurs betreft, was bij de formatie gerekend op 48 voor Java en Madura en 25 voor
Te zamen
de buitenbezittingen. Op Java en Madura waren dan ook
48 adspirant-coutroleurs in dienst, maar daar 49 plaatsen
door ambtenaren van dezen r a n g vervuld mo- sten worden ,
is op ééne plaats (Koeningan in Gberibon) tijdelijk een
der nieuwe ambtenaren voor den burgerlijken dienst aangesteld om het werk van een adspirant-controleur te doen.
Buttcnbezli tingen
h\ de buitenbezittingen waren slechts 22 adspirant-controleurs in dienst. Drie voor ambtenaren van dien rang
(behalve Bali).
bestemde plaatsen (één in de Westerafdeeling van Borneo
en twee in liet gouvernement Celebes) moesten onbezet
Sumatra's Westkust
blijven bij gemis aan beschikbare personen. Daarentegen
werd ten behoeve van de residentien Lampongscbe distiïcten en Sumatra's Oostkust over twee adspiraut-controleurs méér Lescbikt, in verband waarmede liet aantal
Lampongscbe districten . . .
ter Sumatra's Westkust van 5 tot 3 werd teruggebragt.
Hoe de tot de gewone formatie hthoorcn.it controleurs en
adspirant-oontroleurs bij bet einde van 1879 over de verSumatra's Oostkust
schil'.ende gewesten verdeeld w a r e n , kan men zien u i t
den hier volgenden staat.
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Westerafdeeling van Borneo b) .
3 ir.

GEWESTEN.

11
s2

II
«e
Ji

Adspirantcontroleurs.

J.

y,

w
?!
M
M

H

33

30

33

102

1
»

4

2

7

2

3

»

3

1

3

1
4
2

1

2
4

1
2

4

3

2

8

1

1

2

ma) 48

148

3
1
»

7
G
9

100

19

13

3

35

3

5

3

11

1

5

2

8

G
2

9

4

19

5

2

9

2

2

1

5

2

G

2

10

Zuider- en Oosterafd. van Borneo

6

4

1

10

Celebes en onderboorigheden b).

3

10

1

14

fl

0

5 c)

3

10

2

1
»

G

1

3
»

49

G7

22

138

1

J a v a e n I t l a i l u i a (met Bali).

Eantam

2

G

Batavia

1

1
2

Krawang

1

1

ï>

Preang?r regentschappen .

4

6

18

Cberibon

3

4

8
o

Tagal

3

2

o

7

Pekalongan

3

»

1

4

Samarang

3

5

4

12

Japara

2

2

1

3

Rembang

3

1

2

G

Soerabaija

4

5

4

13

4

6

1

9

33

36

Pasoeroean
Probolingo

Transporteeren

9

13

33
i

102

Te zamen

11 G
u) Hieronder één controleur 1ste klasse die tijdelijk als controlcur 2de klasse fungeerde.
h) In de Westerafdeeling van Borneo telt men 9, in Celebes 12
normale eontroleursposten (zie de straks te bespreken bjjlage L).
Waarom desniettemin in het eerstgenoemde gewest 8, in het laatstgenoemde 1!1 controleurs geplaatst waren, is hier te lande niet
bekend.
c) Van deze 5 controleurs waren er 4 uit het kader van Java
en Madura genomen , in het belang van de koflijcultuur in de Minahassa (zie vorig verslag blz. 80).
Hoeveel controleurs en adspirant-coutroleurs bij bet einde
van 1879 buiten de formatie in enkele gewesten werkzaam
gesteld of voor bijzondere commissien afgezonderd w a r e n ,
en boeveel ambtenaren der beide rangen destijds op nonactiviteit en met verlof buiten Kederlandsch Indie w a r e n ,
blijkt uit de volgende o p g a v e :

L5. 2.]

Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1880.

Tweede Kamer, w

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Afkomstig van het kader voor
Java en Madura.

Afkomstig van het kader voor
de buitenbezittingen.

Contro- Contro- AdspU
Contro- Contro- AdspiTe
Te
leurs
leurs
rantrantleurs
leurs
/.amen.
lste kl. 2de kl. control.
lste kl. 2de kl. control. zameu.

»

2

|

»

o

»

1
1
1
1

.

.

.

3
»

In Pnlembang (voor Djambi) .

.

.

»

»

1

1
|

Ter Sumatra's Oostkust (voor Deli).

»

»

1 a)

»

»

In Ternate (voor Halraaheira)

»

i

1

»

i

i

»

9

»

>

3

»

3

»

10

2

»

4

1

|

2

11

1

24

9

>

In Atjeh
Ter Sunmtra's Westkust

.

In bijzondere commissien h)

Op nou-activiteit. .

.

.

Met buitenlandsch verlof

.

.

.

.

.

3 0)

2
12

|

a) In 1878 waren in Deli 2 controleurs boven de formatie in dienst (te Laboean-Deli en te Medan). In verband met eene voorgenomen reorganisatie van de bestuurs-indèeling in Deli werd in 't laatst van 1879 één dezer plaatsen voorloopig onvervuld gelaten.
b) Ingevolge de opheffing van de statistieke opneming van Java (Indisch Staatsblad 1879 n°. 164) konden de controleurs die daarbij
gedetacheerd waren weder in de normale sterkte terugkeeren. Ook b(| de gouvernements kina-onderneming is geen controleur meer gedetacheerd sedert een adjunct-directeur bij die onderneming is aangesteld (Junfj 1879).
<•) Hiervan 1 uitsluitend werkzaam gesteld ter beoefening van de Soendasche taal, en 2 tijdelijk toegevoegd aan den hoofdinspecteur
voor de koffljcultuur. (Deze laatste 2 controleurs hebben in Januartj jl. den titel en rang van adsistent-resident verkregen, maar zjjn
desniettemin aan den hoofdinspecteur toegevoegd gebleven.)
In April en Mei jl. is het aantal controleurs, voor bijzondere commissien afgezonderd , belangrijk moeten worden vermeerderd, in verband met de toen genomen maatregelen tot het tegengaan van de uitbreiding der in \VestJava heerschende veepest. Hunne plaatsen bij het kader
zijn op tijdelijken voet aangevuld geworden door het noodige aantal adspirant-controleurs werkzaam te stellen als
controleurs der 2de klasse, en daarentegen een gelijk aantal ambtenaren voor den burgerlijken dienst te belasten met
de waarneming der betrekking van adspirant-controleur.
In de bijlagen K en L vindt men eene tot Mei 1880
bijgewerkte opgaaf van de standplaatsen der verschillende
Europesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur op
en buiten Java en Madura. De verschillen die zich voordoen bij vergelijking met de opgaven van April 1879
(vorig verslag bijlagen K en L) vinden voor het meerendeel
hunne toelichting in § 4 van dit hoofdstuk. Voor het
overige ontleenen Ie verschillen h u n oorsprong aan wijzigingen in de distributie der adspirant-controleurs, waaromtrent hier verder in geen bijzonderheden zal behoeven
te worden getreden, en aan de instelling van 5 nieuwe
contróle-afdeelingen, namelijk: 1 in B a n t a m , 2 in Cherib o n , 1 in Banjoemas en 1 in Kediri '). Alleen de instelling der nieuwe contróle-afdeeling in Kediri, Pare genaamd,
vereischte eene uitbreiding van het aantal controleurs. In
de drie andere gewesten werden de districten , die van de
bestaande contróle-afdeelingen werden afgescheiden, niet
onder een afzonderlijken controleur, maar onder de regtstreeksche leiding van den betrokken adsistent-resident
geplaatst.
Voorts werd in Bantam een controleur geplaatst in de
contróle-afdeeling Tjiringin, welke tot dusver onder regtstreeksch bestuur stond van den adsistent-resident a l d a a r ,
') Indisch Staatsblad 1879 n«. 233, 303, 342 en 237. Op de instelling der nieuwe contróle-afdeelingen Madjenang in Banjoemas en
Djaboeng in Soerabaija (in het begin van 1879) werd reeds gerekend in de bijlage K van het vorig verslag. Uit de thans overgelegde bjjlage K blijkt echter dat de maatregel in Soerabaija nog
verdere verschikkingen in de distributie der controleurs en adspirant-controleurs van dat gewest heeft ten gevolge gehad, waarmede
ten vorigcn jare nog geen rekening was gehouden. Bij uitzondering
is thans eene der contróle-afdeelingen van Soerabaija, nameljjk
Lengkir, onder een adspirant-controleur geplaatst.
Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

en daarentegen de contróle-afdeeling Anjer, waar tot dusver een controleur was g e p l a a t s t , onder de regtstreeksche
leiding van den adsistent-resident gebragt.
§ 2.

Inlandsch

bestuur en politie.

Maatregelen van algemeene strekking werden ten opzigte
van het inlandsch bestuur op Java in het afgeloopen jaar
niet genomen. Op Madura heeft de resident, zoodra hij
na bet overlijden van den panembahan van Sumanap het
beheer van dat landschap in handen had genomen 2 ) , zich
er op toegelegd om aldaar het districtsbestuur in te rigten
op denzelfden voet als in de gouvernementslanden , en de
bezoldiging in land te vervangen door eene bezoldiging
in g e l d , waartoe de zoogenaamde kratonskas voldoende
ruimte scheen te zullen laten wanneer andere weelderige
uitgaven werden besnoeid. De genoemde inlandsche vorst
had zelf nog medegewerkt om in zijn gebied de verkiezing
van de.ssahoofden door de bevolking in te voeren en de
bepaling in het leven te roepen dat zij alleen konden
worden ontslagen door den resident. Ook in het gebied
van den panembahan van Madura (of Bangkallan) zijn
gelijke regelen gemaakt.
W a t het districtsbestuur op Java betreft, is slechts aan
te teekenen dat in een viertal gewesten (Cheribon, Samar a n g , Rembang en Bantam) de standplaatsen van eenige
wedono's of adsistent-wedono's verlegd werden naar plaatsen
die voor de uitoefening van de politie en de gemeenschap
met de andere dessa's beter gelegen waren 3).
De in het vorig verslag (blz. 81) bedoelde voorstellen
der Indische Regering betreffende de reorganisatie van het
politiepersoneel op Java en Madura (overeenkomstig het
plan waarvan sprake was op blz. 79 van het verslag van
1878) zijn in, de] tweede helft van 1879 hier te lande ontvangen. Hoewel zij in de hoofdzaak geen bedenkingen
5
) Zie blz. 3 van dit verslag, waar ook reeds melding is gemaakt
van de8 aanstelling van een patih in Sumanap (Indisch Staatsblad
1879 n . 258).

») Zie voor Cheribon Indisch Staatsblad 1879 n°. 149 en 204,
en 1880 n». 60, 71 en 87; voor Samarang Indisch Staatsblad 1879
n°. 246 en 348; voor Rembang en Bantam Indisch Staatsblad 1879
n». 318 en 1880 n«. 85.
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hebben ontmoet, schenen toch verschillende détails niet I onder Deinak, het andere onder Hoijolali, werd omschreven bij
genoeg uitgewerkt of toegelicht, en (laarom il nog een ! Indisch besluit dd. 22 April 1880 n°. 14 (Javascho Courant van

nader overleg dienaangaande met het Indisch Bestuur

23 April). BetSamarangsehe district BodJa(a/deeliDgKendal)

onderging in zijne onderverdeeling eenige wijziging in
Nopens de in onderscheidene buitenbezittingen bestaands | hot belang van een beter politie-toezigt over eenige dessa's.
Demak werd in Januarij 1879 (Indisch
korpsen gewapende politiedienaren is weinig betigi dat j In de B/deeling
J
ter aanvulling zou kunnen strekken van de mededelingen Staatsblu! n . 13) het district Wedoeng, tot dusver een
op blz. 79/80 van het verslag van 1878. Op Timor. waar deel uitmakende van de onder een controleur staande onhet moeite kostte geschikt personeel te vinden . lijn een derafdeeling , jrevoegd bij de onderafdeeling die regtstreeks
20tal overcompleete inlandsche militairen (Javanen en Ma- bestuurd wordt door den adsistent-resident. Eene verlegdureaeti) bij het politiekorps ingelijfd. Ben plan om op ging van do standplaats des controleurs (van Dempit naar
gelijke wijze ook betere elementen te brengen in het nog Gadong) ging daarmede gepaard.
eenigs;.:ns gebrekkige korps dor Lampongsche districten,
Kcdiri. In de afdeeling Berbek zijn onlangs te Nganis moeten worden opgegeven op grond van bezwaren vau
lokalen1 aard. Over eene uitbreiding van het korps gewapende djoek de gebouwen gereed gekomen die moesten worden
politie' ;ionaren in Atjeh is reeds gehandeld op Idz. 5 , noot 3. opgerigt vóórdat uitvoering kon worden gegeven aan het
in 't verslag van 1875 (blz. 70) vermelde besluit om deu
tot dusver te Berbek gevestigden zetel van den adsistent§ 3. Bestuur over vreemde oosterHuje».
resident naar eerstgenoemde plaatste verleggen. In Junij jl.
Ter I aatandigiog en wettiging van bestaande nederzet- is de adsistent-resident naar Ngandjoek overgegaan.
tingen van Chinezen ia bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 94
Sumatra's Westkust. In do laras Panti (afdeeling Aijer
en 95 weder ten aanzien van een zestal plaatsen op Java Bangies
Kau , residentie Padangscbs Benedenlanden ,)
— namelijk Tjilamaja in Krawang, en Kcbnjoran benevens werd hetenaantal
van landswege bezoldigde hoofden (pangno^ vier andere plaatsen in de residentie Batavia — le- hoeloes kapala) vau vier tot drie verminderd (Indisch Staats*
paald dat er Chineschc wijken zullen zijn.
blad 1879 n°. 155). Het tot dusver onder één (niet beTe 1 ambaroe in de XXII Moekini (Atjeh) en te Lahat zoldigd) larashoofd staande landschap XII Kotta Kampar,
in de afdeeling Leniatang Oeloe en llir (Palembang) wer- behoorende tot de nieuwe onderafdeeling Pangkallau Kotta
den voor het eerst Chinesche hoofden onder den titel van
Baroe en XII Kotta Kaïnpar (residentie Padangsche Bovenluitenant aangesteld (Indisch Staatsblad 1879 n°. 310 , en
landen). werd in twee larassen gesplitst. Omtrent verdere
18:?0 n°. 47). Ter hoofdplaats Palembang, waar reeds een
maatregelen, met de vestigiug van ons liestuur in gekapitein, en een luitenant-Chinees in functie waren, is nog noemde onderafdeeling in verband staande, zie men het
een tweede luitenant, benoemd . speciaal voor het toezigt aangeteekeude in hoofdstuk C (blz. 11 hiervóór).
op de aan den linkeroever der Moesi-rivier gevestigde
Chinezen (Indisch Staatsblad 1880 n°. 19).
Benkoelen. In April 1880 (Indisch Staatsblad n°. 90) is
Verschillende hoofden van vreemde oosterlingen , die zich
besloten tot het verplaatsen van den zetel des controleurs ,
door langdurige en trouwe diensten onderscheiden hadden ,
belast met het bestuur over de afdeeling Kauer, van de
werden (laarvoor begiftigd met eereteekenen (do gouden tegenwoordige hoofdplaats Bentoehan naar Linau.
of zilveren medaille voor hurgerlijke verdiensten) of met
Lampongsche districten. Bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 88
hoogere titulaire rangen. De majoor der Arabieren te Batavia
is
de administratieve iudeeling van dit gewest op nieuw
werd o. a. tot pangeran verheven.
Te Pikalongau en te Cheribon stonden de afslagers tot vastgesteld , echter alleen met de bedoeling om duidelijker
du.wer nog onder afzonderlijke hoofden met den titel van te doen uitkomen dat de Ommelanden van Telok Betong ,
luitenant. Toen echter in Aujrustus 187;) en blaart 1880 de afgescheiden van de hoofdplaats van dien naam , eene zelfMaleisehe luitenants aldaar aftraden , is in hunne betrek* standige afdeeling uitmaken. Deze verduidelijking werd
kingni'>t meer voorzien , op grond dat hunne onderhoorigen vooral wenschelijk geacht om allen twijfel weg te nemen
de verbindbaarheid der vonnissen van de proatin
zich van lieverlede zoo goed als geheel met de Javaansche be- aangaande
afdeeling Ommelanden. Te gelijkertijd werden van gevolking vermengd hadden . en dus gevoegelijk ook onder het der
melde afdeeling een paar kampongs afgescheiden en bij
gewone inlandsch bestuur konden worden gebragf. Om
het gebied der hoofdplaats Telok Betong gevoegd.
dezelfde reden werd ook, toen in October 1879 op Hawean
De zetel van den controleur belast met het bestuurder
(Soerabaijn) de betrekking van hoofd over de .Maleijers en
overwalsche vreemdelingen openvip], bepaald dat deae lieden afdeeling Sipneti werd bij een besluit van 28 September
niet meer zouden staan onder een door den Gouverneur- 1879 vau Tarabangi verlegd naar Goenoeng Soegi, meer
Generaal te benoemen hoof! , maar even als de overige in het centrum van het handelsverkeer.
Op iedere standplaats van een controleur in dit gewest
bevolking onder de aan het inlandsch bestuur ondergeis
een demang gevestigd , die den Europeschen ambtenaar
schikte dessahcofden, tot wier verkiezing zij in vereeniging
niet de andere dessagenooten hadden mede te werken, met in het bestuur bijstaat. In deafdeelingen Toelang Bawang
en Sipoeti waren echter tot dus ver bovendien nog drie
inachtneming van de ter zake bestaande instellingen.
zoogenaamde zelfstandige demangs bescheiden (te Boemi
Agoeng en te Boemi Meranti en Siring Kibouw). Die be§ 4. Verdere aanteckenimjen betreffende het bettnur trekkiugen
zijn in September 1879 opgeheven.
en de politie in sommige gewesten.
Sumatra's Oostkust. Ingevolge een ten vorigen jare
Batavia. De administratieve indeeling der adsistent-resi- (Indisch Staatsblad 1879 n , 205) door de Indische Regedentie Buitenzorjr onderging bij Indisch Staatsblad 187!) ring genomen besluit, is in Junij jl. de zetel van den
n c . 282 weder eenige wijziging in het belang der politie adsistent-resident van Deli , die tot dus ver aan de kust,
en ten gerieve der bevolking. Aan het district Leuwiliang , te Laboean Deli, gevestigd was, naar het binnenland
in Januarij 1879 gevormd uit een gedeelte van het dis- overgebragt, en wel naar Medan , het middenpunt der
trict Pnrong, werd namelijk nog een klein gedeelte van
Europesche lnndbouw-ondernemingen, en dientengevolge
het district Djasinga toegevoegd.
voor het houden van politie onder de talrijke gouvernementsOp het domein Bloeboer werd het apanaq-ebezit van het onderdanen in Deli veel beter gelegen dan Laboean Deli. In
politiehoofd (tjamat) afgeschaft en door eene bezoldiging verband hiermede kon te Medan de controleur worden gevervangen. De in 't vorig verslag besprokene voorloopig-e mist , die er in de laatste jaren (boven de formatie) was in
voorziening in het politie-toe/.igt te Tandjong Priok (af- dienst gesteld, en wiens plaats — zoo als hooger is gezegd
deeling Stad en voorsteden van Batavia) is met 1 Januarij (zie aanmerking a onder het staatje op de vorige bladzijde) —
ji. als definitieve regeling in werking getreden.
reeds sedert 't laatst vau 1879 voor'oopig onvervuld was
gelaten '). Wegens het nut dat daarvan te verwachten
noodig geoordeeld.

Pekuio.irad. Oe standplaats van den controleur van Kcboe-

men (nfdeelhifr Batau/T) werd v»n Limpoenj?, dat onr-ezond
bleek, r.aarSoebah verlegd (Indisch Staatsblad 1879 n". 270).

') De in 't vorig verslag (blz. 83) aangekondigde verlegging der
militaire bezetting in de Delisclie onderafdeeling Langkat (van

Samarang. De grensscheiding tusseben de dist rieten Mang- Salah:i<:ji naar Kwal la .Simpang) kwam in liet afgcloopen jaar mede
garinSamnrangen Karanggvdeb in Boerakarla, het eerste tot stand, zoo als reeds op blz. 27 is medegedeeld.
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is voor bet bestuur in de uitgestrekte afdeeling Deli ver-

dient bier ook aasteékenlng dat dit jaar, metiubtldieTaa

het Gouvernement (bij wijze van proef aanvankelijk alleen
voor 1880 toegestaan), eene geregelde veertiendaagsche
vaart (per stoomsloep) in werking is gekomen tusscben
Laboean Deli, Langkat, Salahadji en Tamiang. De ondernemer is een Europeescli ingezetene van Laboean Deli,
Westerafdedinr) van Borneo. Toen in 1834, bij de organisatie der afdeeling Montrado , de zetel van den adsistentresident gevestigd werd ter hoofdplaats van het Chinesche
district Montrado , in het centrum der afdeeling , had men
van do ontwikkeling van dat gunstig gelegen district
groote verwachtingen. Die verwachtingeu zijn echter niet
vervuld geworden. Het district Montrado is van lieverlede
geheel overvleugeld door het aan zee gelegene Singkawang, en het werd al langer hoe meer duidelijk dat de
adsistent-resident hier, in stede van in het binnenland ,
behoorde gevestigd te zijn. Toen nu ingevolge de nieuwe
indeeling der troepen in de Westerafdeeling van Borneo
(Indisch Staatsblad 1877 n°. 176) te Singkawang eenige
gebouwen beschikbaar kwamen , waardoor de gelegenheid
ontstond om zonder veel kosten den bestuurszetel derwaarts over te brengen, is hiertoe besloten (Indisch Staatsblad 1880 n°. 69), en In Mei jl. is de adsistent-resident
naar Singkawang overgegaan , terwijl de tot dusver aldaar
gevestigde controleur werd overgeplaatst naar Montrado.
Ook de gecommitteerde van den sultan van Samba* voor
de genoemde afdeeling is nu van Montrado naar Singkawang verplaatst.
De Westerafdeeling van Borneo is een van die gewesten
welke niet naar eisch bestuurd kunnen worden als aan de
ambtenaren geen goede riviervaartuigen ten dienste staan.
Vermits de controleur der Boven-Kapoeas zich met een
roeivaartuig(bidar), zoo als tot dusver tê zijner beschikking
gesteld was , niet snel genoeg verplaatsen kon , is besloten
om hem van eene stoomsloep te voorzien. Volgens eene in
December jl. verleende magtiging zou dit vaartuig te
Singapore worden aangeschaft. Voorts is onlangs, ten behoeve der inspectiereizen van den resident, van eene firma
te Singapore voor den tijd van één jaar eene stoombarkas
in huur genomen, vermits de in het gewest gestationeerde
gouvernements-st"omer Kapocas II onbruikbaar was geworden (zie blz. 48 van dit verslag) en voor's hands niet
door esn ander stoomschip der gouvernementsmarine kon
vervangen worden.
Mcnado. Iu den laatsten tijd wordt er naar gestreefd
om het aantal districtshoofden in de Minahassa geleidelijk te beperken door zameuvoeging van al te kleine
districten. Sedert December 1879 is hiertoe reeds drie malen
gelegenheid gevonden, doordien de eerste hoofden (majoors)
van Kakas, Ponosakan en Sarongsong achtereenvolgens hun
ontslag vroegen. De genoemde districten zijn respectievelijk
met Rembokken , Passan-Ratahan en Tomohon vereenigd ,
terwijl hunne namen zijn toegevoegd aan de namen van
deze districten (Indisch Staatsblad ' 1879 n°. 328; 1880
n°. 13 en 84). De districtshoofden , die op deze wijze hun
gebied zagen uitgebreid, hebben de beschikking over het
tweede hoofd in elk der opgeheven districten behouden ,
zoodat alleen zijn komen te vervallen de betrekkingen van
3 majoors en 3 districtsschrijvers.
Amboina. In de administratieve indeeling van dit gewest
werd tijdens do laatste onlusten aan de Elpapoetih-baai
(Ceram) — zie blz. 18 hiervóór — eene kleine wijziging
gebragt. De kuststreek van Rcemakai tot Kaibobo op ZuidCeram, tot dusver behoorende to* de afdeeling Saparoea ,
werd namelijk aan de afdeeling Elpapoetih-baai toegevoegd ,
waardoor nu het bestuur over het geheele gebied van de
Tala-rivier in handen is van den controleur te Amaheij.
Ternate. Van de drie posthouders, die in 1877 bij wijze
van tijdelijkei) maatregel op Halmaheira werden in dienst
gesteld , is er in het afgeloopen jaar één verplaatst van
Ban] op do westkust naar de noordelijker gelegen negorij
Dodinga, en in den aanvang van dit jaar een ander, zoo
als reeds op blz. 22 werd medegedeeld, voorloopig van
zijne standplaats Maba op de oostkust weggenomen en in
deu Bangaai-arclnpel gestationeerd, terwijl tevens ook in

den Soela-arehipel (te Senana op Soela Bessi) tijdelijk een
posthouder word gevestigd.
§ 5. Bijzondere onderwerpen.
Plaatselij'kt belangen,. Do overweging van het op blz.
83/84 van 't vorig verslag besproken rapport heeft de
Indische Regering niet teruggebragt van het vroeger door
haar te kennen gegeven gevoelen (zie het verslag van
1877 blz. 83), dat het denkbeeld om gemeentebesturen in
Nederlandsch Indie op te rigten vooralsnog niet verwezenlijkt kan worden. Met dit gevoelen heeft de Regering
hier te lande zich vereenigd.
Schutterij kassen. De contributien voor de schutterijkassen
(die zich in zekere mate regelen naar het inkomen der
contribuabelen) werden , krachtens eene bij Indisch Staatsblad 1841 n°. 26 aan het reglement voor de schutterijen
op Java gegeven uitlegging, tot dusver niet alleen gevorderd van schutterpligtigen die van persoonlijken dienst
waren vrijgesteld, maar ook van hen die den voor schutterlijke diensten bepaalden leeftijd overschreden hadden.
De heffing vau contributie van niet tot de schutterijen
behoorende personen, welke op zich zelve reeds minder
eigenaardig scheen , werd bovendien niet wel vereenigbaar
geacht met de heffing der in 1879 ingevoerde patentbelasting, en daarom bij ordonnancie van 23 Februarij 1880
(Indisch Staatsblad n°. 44) afgeschaft. In hoever de uit
dezen maatregel voortvloeiende derving van inkomsten
voor de schutterijkassen bijzondere voorzieningen zou noodig maken, heeft de Indische Regering, bij gebreke van
voldoende gegevens, nog niet kunnen beoordeelen.
Ter bevordering eener geregelde inning en overmaking
der aan de schutterijkas te Padaug verschuldigde contributieu , is in het afgeloopen jaar de gouverneur van Sumatra's Westkust gemagtigd geworden om daarmede in
de onderscheidene afdeelingen van het uitgestrekte gewest
speciale personen te belasten tegen genot vau een collecteloon van 5 pet.
In-, uit- en doormer van vuurwapenen en buskruit. Daar
de achtereenvolgens in 1875, 1876 en 1878 uitgevaardigde
bepalingen tot tegengang van den in-, uit- en doorvoer
van vuurwapenen , buskruit en ander oorlogsmaterieel in
het gouvernement Atjeh en ouderhoorigheden niet geuoogzaam voldeden , werden deze, zoo als reeds op blz. 5 is
anugeteekend , bij ordonnancie van 8 Julij 1879 (Indisch
Staatsblad n°. 217) door eene nieuwe regeling vervangen,
welke zich hoofdzakelijk van de vroegere voorschriften
onderscheidt door het bedreigen van zwaardere straffen.
II.

PERSOONLIJKE DIENSTEN.

§ 1. Java en Madura.
Ten aanzien van het in de beide vorige verslagen besproken Indische voorstel tot afschaffing van alle niet ten
algenieenen nutte strekkende heereudiensten tegen equivalent, zijn bij de nadere overweging waaraan het (zoo
als bij de behandeling der Indische begrooting voor 18S0
reeds medegedeeld werd) in September van het vorige jaar
hier te lande is onderworpen, twee bedenkingen gerezen,
die een nieuw overleg met de Indische Regering hebben
noodig gemaakt. Vooreerst kwam eene afschaffing van alle
nog bestaande pantjendiensten tegelijk niet raadzaam voor,
maar werd het om verschillende redenen wenschelijker
geacht om op den in 1874 ingeslagen weg van beperking
der pantjendiensten geleidelijk voort te gaan , en in de
eerste plaats een einde te maken aan de diensten bij die
hoofden welke slechts over een klein aantal pantjens beschikken, en daarom van dezen zwaarder werk vorderen
dan de pantjens bij de ruimer bedeelde hoofden plegen te
verrigten. In de tweede plaats werd het minder aanbevelenswaardig geoordeeld om als equivalent voor de op te
heffen diensten f 1 's jaars van eiken heerendienstpligtige
te vorderen, onverschillig of hij door de opheffing werd
gebaat of niet. De billijkheid scheen mede te brengen dat van
elke dessa eene opbrengst werd gevorderd in evenredigheid
tot het aantal dagdiensteu per jaar waarvan zij zou wordeu ontheven. In October 1879 zijn deze denkbeelden aan
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do Indische Regering medegedeeld en is zij uitgenoodigd1 jI gepraesteerde dagdiensten aanteekening te houden in den
daaromtrent spoedig hare inzigten te doen kennen. Harer- regel zeer gebrekkig na. Er is dan ook reden om aan te
zijds zijn dnarop de hoofden van gewestelijk bestuur naderr nemen dat in werkelijkheid meer heerendiensteu gepraesgeraadpleegd, en tot dusver heeft zij van hare inzigtenï teerd zijn dan de statistiek aanwijst. Overigens verdient te
nog niet doen blijken.
worden opgemerkt dat de totaalcijfers (volgens welke geDe opgaven, welke uit de verschillende gewesten van1 middeld slechts 16 dagdiensten per dienstpligtige zouden
Java en Madura ontvangen zijn omtrent de in 1879 ge- gevorderd zijn) geen volledig beeld kunnen geven van
prnesteerde heerendiensten (ongerekend de gemeentelijke enï den werkelijken toestand, omdat de heerendiensteu niet
die welke ingevolge Indisch Staatsblad 1869 n°. 122 inï gelijkmatig over de geheele bevolking kunnen worden
Bantam , Batavia en Krawang gevorderd werden ter be- verdeeld, maar in de eene streek veel meer werkkrachten
teugeling van de veepest), zijn zamengevat in bijlage M. in beslag nemen dan in de andere. Intusschen hebben do
Nopens hare naauwkeurigheid is (in 't bijzonder wat de3 medegedeelde cijfers, in verband beschouwd met die van
algemeene diensten betreft) hetzelfde voorbehoud te makenï vorige jaren, toch altijd eene betrekkelijke waarde. Eene
als in het vorig verslag. Zij moeten voor een goed deel1 vergelijking der statistieken van 1878 eu 1879 leidt tot de
van de dessahoofden verkregen worden, en deze komenï volgende uitkomsten.
hunne verpligting om van de door hunne onderhoorigen

AANTAL

Aantal
heerendienst-

Jaren,

pligtigen.

GEPRESTEERDE

voor bijzondere diensten (dat zijn de zoodanige
waarvoor dagelijks een vast aantal dionstplig.
tigen opkomt, of waarvoor dagelijks een zeker
aantal kan worden opgeroepen).

a)
Bezetten
van
wachthuizen.

1878

2 019 230

7 656 437

Diensten bij
de inlandsche
hoofden.

6 186 296

Diensten
van anderen
aard b).

3 011150

16 853 883
1879

2 030 136

7 747 236

6 209 997
16 821 155

DAGDIENSTEN:

voor ali/emem» diensten (dat zijn de zoodanige welke
niet dagelijks de opkomst vorderen van een vast
aantal dienstpligtigen, doch naar voorkomende
behoefte worden geregeld).
Ten behoeve van openbare werken
van algemeen nut (wegen, dijken,
Ten behoeve
bruggen, wachthuizen), waarbij
het belang der inlandsche beder
reizen van
volking betrokken is. e)
Voor
onderhoud

d) 9 793 549

Voor eersten aan
leg, zware herstelling of vernieuwing.

landsdienaren.

/) 2 867116

58 567

12 719 232
e) 11397 729 | <;) 3 927 349
15 376 406

Van het maxi mum der te
praesteeren
dagdiensten
(in 1878
101998 105
en in 1879
105 567 159)
zouden dus
slechts gebruikt zijn
respectievelijk
i8.li; en
30.49 pet.,
namelijk:

29 573115
51328
32 197 561

a) Het aantal van hen die niet ten volle (d. i. voor 52 dagen per jaar) dienstpligtig zijn, is hier gereduceerd tot volle dienstpligtigen. Over de onlangs voorgeschreven vyfjaarlijksche telling der heerendienstpligtigen zie men blz. 1 hiervóór.
4)

In bijlage M onder verschillende rubrieken gesplitst opgegeven

c) Voorloopig z(|n onder deze categorie nog gerangschikt gebleven passangrahans, passantenhuizen en districtsgevangenissen. Ook de
lokalen ten dienste van gonveraements inlandsche scholen waren tot dusver onder de hier bedoelde categorie begrepen, doch slechts dan
wanneer het onderwijs er geheel kosteloos was. Vermits echter tegenwoordig op alle gouvernements inlandsche scholen schoolgeld wordt
geheven, is van de bewuste diensten in de tabel over 1879 geen gewag meer gemaakt
rf) Hiervan o. a. 77.60 pet. voor het onderhoud van wegen en 16.93 pet. voor het onderhoud van djjken, dammen en waterwerken.
e)

Hiervan respectievelijk 79.96 en 14.84 pet. als boven.

f) Hiervan voor het maken of vernieuwen van djjken, dammen en waterwerken 34.11 pet., van bruggen en duikers 47.73 pet. en van
wegen 16.19 pet.
g)

Hiervan respectievciyk 46.48, 37.05 en 14.49 pet. als boven.

h) Slechts dan mogen voor het vervoeren van goavernementsdienaren en hunne bagage heerendienstpligtigen gebezigd worden, wanneer tegen de reglementair bepaalde loonen geen vrijwillige koelies te verkrijgen z(jn, en overigens alleen in die gevallen, waarin de
voorschriften omtrent de reizen van landsdienaren de verstrekking van een vast aantal koelies wettigen.

In 't geheel zouden dus in 1879 voor bijzondere diensten
32 728 dagdiensten minder, doch voor algemeene diensten
2 657174 dagdiensten meer zijn verrigtdan in 1878. Waar
de bijzondere diensten een grooter g»tal dagen arbeids in
beslag namen (hetgeen in 10 van de 21 gewesten — te
zamen voor 182 399 degdiensten — het geval was) sproot
dit o. a. voort uit het in gebruik stellen van meer pakhuizen voor den inkoop van koffij , uit nieuwe regelingen
omtrent het vervoer van brieven , uit vermeerdering van
het aantal wachthuizen in het belang der politie , enz.
Tot vermindering der bijzondere diensten geraakte men in
sommige gewesten door het opheffen der bediening in
heerendienst van sommige ovennarten , en door beperking
der verstrekking van heerendieustpligtigen zoowel voor
het bewaken van districtsgevangenissen (met welken dienst

zooveel mogelijk politie-oppassers werden belast) als voor
het begeleiden van gevangenen. In Bagelen had de vermindering der bijzondere diensten nog eene speciale oorzaak , namelijk deze : dat, in afwijking van het tot dusver
gevolgd gebruik, alle heerendiensten ten behoeve der waterleidingen , voor zoover zij niet de dagelijksche bewaking
betroffen, onder de algemeene diensten werden gerangschikt. Dat in 1879 in de meeste gewesten zooveel meer
algemeene diensten zijn noodig geweest dan in 1878, is
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de schade door bandjirs
veroorzaakt aan bruggen, wegen, dammen en waterwerken. Slechts in vier gewesten werden in het laatstverloopen jaar minder algemeene diensten gevorderd dan in 1878.
Overal op Java is het in meerdere of mindere mate gebruikelijk dat heerendieustpligtigen plaatsvervangers stel-
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In ie ] regte ingevuld 712, welk c[Jfer trouwens verband hield met de op-

nabijheid der EkterabaUasohe suikerfabrieken ia remplaceering • gaven over 1877 en vroeger.

regel, BH wordt daarvoor f 30 iï t' 80 'sjaars (voor een
Ii) Aan welke byzondcre; oorzaken de vele diensten in Amoenthai
gedeelte in voorschot) hetaald. In Bezoeki kost bet stellen , z|fn toe te sehryven, vindt men niet opgehelderd.
van een plaatsvervanger voor een nachtdienst in de wachthuizen f 0,30 iï f 0,50 en voor een dagdienst aan de wegen
In de l)oessoen- en Dajaklanden werden tot dusver heef 0,30 a f 0,40 ; voor het verrigten van pantjendieiisten
rendienstpligtigen voor de bediening der praauw van den
wordt daar gewoonlijk meer hetaald, soms zelfs f 0,75 daags.
controleur opgeroepen , telkenmale wanneer deze ambtenaar
eene reis in zijne afdeeling moest maken. Voor de bevol§ 2.
Buitenbezitlui;rn.
k'ing waren die diensten dikwijls bezwarend , en de reizen
van den controleur werden zeer vertraagd wanneer de
Omtrent de werking van de in 1878 ingevoerde voordienstpligtigen uit ver afgelegen kampongs moesten oploopige regeling betreffende de heerendiensten in het goukomen. Thans is aan dezen gebrekldgen toestand, een einde
vernement van Sumatra's Westkust (Indisch Staatsblad
g e m a a k t , daar den controleur de beschikking is gegeven
1877 II°. 248) werden tot dusver bier te Linde nog weinig
over eene vaste bemanning voor zijn reisvaartuig.
bijzonderheden vernomen. Gelijk in het verslag van 1878
In het vorig verslag is melding gemaakt van de onre(blz. 85) werd medegedeeld, zal de gouverneur daarover
gelinatige
wijze waarop indertijd aan sommige inlandsehe
in dit jaar een rapport aan de Indische Begering moeten
hoofden in de afdeelingen Bandjermasin en ommelanden,
uitbrengen. Het onderhoud der transportwegen levert in
Martapceraen Amoenthai aanspraak op heerendienstpligtigen
dit gewest soms zooveel bezwaren op dat het in billijkheid
(kemits)
was gegeven , en is voorts medegedeeld dat de
niet uitsluitend aan heerendienstpligtigen kan worden opIndische Regering was uitgenoodigd om aan de in 't vergedragen. Voor zooveel noodig worden dan ook betaalde
volg aldaar aan te stellen hoofden het regt op heerenkoelies of wel dwangarbeiders daarbij te werk gesteld. In
dienstpligtigen
te ontzeggen , hetgeen in de praktijk zou
sommige streken worden de heerendiensten door de dienstzijn neergekomen op eene beperking hunner geldelijke
pligtigen afgekocht. Die afkoop geldt dan echter niet het
inkomsten , daar de kemitdiensten steeds worden afgekocht.
onderhoud van kampongwegeu, en evenmin mogelijke
Hierop is echter dezerzijds teruggekomen , naar aanleiding
buitengewone diensten tot wering van rampen van hooger
van de praktische bezwaren waarop de Indische Regering
hand of tot afwending van algemeen gevaar.
de aandacht vestigde. De districtshoofden 1ste klasse in
In de residentien Benkoelen en Palembang rusten , inde genoemde afdeelingen genieten thans f 1 2 5 , die der
gevolge Indisch Staatsblad 18G9 n°. 79 en 1878 n°. 3 3 ,
2de klasse f 100 's maands traktement, en de hoofden van
op de bevolking — buiten de gemeentelijke diensten die zij
beide klassen ontvangen f 72 's maands wegens afkoop van
naar de landsinstellingen aan de volkshoofden verschuldigd
kemitdiensten. Werd nu aan nieuwe titularissen het regt
is — onder gewone omstandigheden geen andere heerenop kemitdiensten ontzegd , dan zou men hoofden van gediensten dan voor het aanleggen en onderhouden van
lijken rang hebben met ongelijke inkomsten, wat tot onwegen en bruggen en voor bet vervoeren van in dienst
tevredenheid aanleiding zou geven, en dan zou liet Goureizende landsdienaren (en in Benkoelen ook van 's lande
vemement in de keuze van hoofden beperkt worden , want
goederen en gelden). Deze transportdiensten zijn echter in
men zou geen districtshoofd 2de klasse tot de 1ste klasse
beide gewesten van weinig heteekenis: voor werken aan
kunnen bevorderen zonder hem in inkomsten achteruit te
wegen en bruggen behoefde in 1879 ieder dienstpligtige
doen gaan. Bovendien waren de Indische autoriteiten van
in Benkoelen nog geen 1 3 , en in Paleinbang slechts 10
oordeel dat de inkomsten der hoofden te gering zouden
dagen per jaar uit te komen ').
worden wanneer zij moesten missen wat thans door de
kemitdiehstpligtigen wordt opgebragt.
(Jok op Billiton is het werk aan wegen en bruggen de
hoofdtaak der heerendienstpligtigen. Vooral het onderhoud
In bet gouvernement van Celehes en onderhoorigheden
der wegen kost hier nog al inspanning, omdat deze veel
worden de beerendiensten nog beheeracht door de voorte lijden hebben door de zware vrachten tin die er in
loopige regeling in Indisch Staatsblad 1808 n°. 19. Zij
kruiwagens met scherpe wielen over vervoerd worden. Het
worden gezegd geenszins drukkend te zijn.
bestuur heeft daarom tot de administrateurs der BillitonIn de residentie Menado doet zich behoefte gevoelen aan
maatschappij het verzoek gerigt om de vrachten over balken
eene
herziening der in 1870 (Indisch Staatsblad n°. 85)
te doen rij len , en men is reeds begonnen aan deze uituitgevaardigde provisioneele voorschriften betreffende de
noodiging gevolg te geven. De andere heerendiensten ,
beerendiensten iu de Minahassa. Wel is in de bestaande
die ingevolge Indisch Staatsblad 1878 n°. 180 op Billiton
regeling en verdeeling reeds van lieverlede verbetering
mogen gevorderd worden , hebben in de praktijk weinig
gebragt (zie o. a. de verslagen van 1874 en 1877 blz. 79
te beteekenen. Voor het transport v a n ' s lands goederen en
en 8 7 ) , maar over 't geheel zijn de heerendiensten in de
gelden toch zijn zelden heerendienstpligtigen noodig, daar
Minahassa talrijker dan op Java. De bevolking zal gebaat
het transport meestal te water geschiedt, en ook bestaat
worden wanneer aan de districts- en tweede hoofden ds
er in den regel geen aanleiding om het lossen , laden en
bescliikking over heerendienstpligtigen zal kunnen worden
verwerken van steenkolen in heerendienst te doen plaats
ontnomen tegen gelijktijdige toekenning van bezoldiging.
vinden , daar tegen billijk loon meestal genoeg vrijwillige
Voor dezen maatregel worden bij de Indische begrooting
koelies te bekomen zijn.
voor 1881 fondsen aangevraagd. Eene herziening der bovenOmtrent de persoonlijke diensten der bevolking in de
bedoelde provisioneele voorschriften is intusschen reeds ter
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo zijn de volgende
hand genomen. In den eersten tijd zal nog veel gedaan
opgaven ontvangen.
moeten worden om de groote wegen in de Minahassa in
bruikbaren staat te brengen ; men stelt zich voor dien arbeid
Aantal dienstplifftigen in
gedeeltelijk in betaalden heerendienst te doen plaats hebben.
1879 gemiddeld
Aantal
Op blz. 17 hiervóór is reeds vermeld dat in hetafgeloodagelijks opgekomen:
pen jaar aan eenige personen in de Minahassa, die zich
dieustAFDEELINGEN.
ten onregte als zoogenaamde inlandsehe burgers — en dus
in betaalden iu onbetaalden
pligtigen.
heerenheerenals van heerendienst vrijgestelden — hadden doen doordienst.
dienst.
traan , deze kwaliteit ontzegd is geworden, en dat in de
afdeeling Kema de indeeling dezer lieden bij de heeren12
198
4 458
Baiwliermasin en ommelanden
diensten tot eenige moeijelijkheden aanleiding heeft gegeven.
Martapoera
20
a) 112
19 487
Ten aanzien van de heerendiensten in de hierboven niet
Amocnthai
30
59 184
6) 1 171
genoemde buitenbezittingen zijn geen bijzondere mededeeDoessoen- en Daj'aklandeii .
16 I 17
6 117
161
sampit . .
lingen ontvangen.
8 a 9
2 219
37 a 38
91465
III.
LANDELIJKE INKOMSTEN.
l Hetzelfde getal als in 1878. In 't vorig verslag werd ten on§ 1. Java en Madura.
,
fi
uienstpligtigen in Benkoelen praestcerden in 't geLandraite.
Behalve in T a g a l , Pasoeroean en Madura
heel 414 0d;> dagdiensten, waarvan 405 700 voor werken aan wegen
(afdeeling Pamakassan) heeft in alle gewesten de vaste aan
en bruggen en 8:155 voor transportdiensten.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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het geheel is dus de vaste aanslag toegenomen met
f 808 791,32, en daar Lij in 1878 f 17 948 884,27' b e droeg 5 ) , is Lij geklommen tot f 18 757 675,59' •). Telt
men hier nu bij het bedrag van f 195 988,08' dat in 1879
te betalen was voor die gogovelden welke nog niet voor
vast waren aangeslagen , dan blijkt dat zoor alle landrenteplii/tii/e ijrondcn en woonerven Ie cainen de aanslag van
1879 bedroeg f 18 953 003,68, d.i. f 719 348,32 méér dan
in 1878, en f 1 102 585,92 meer dan in 1877.
Van dit bedrag w a s , na aftrekking van afsehrijvingen
en vrijstellingen (wegens het onbeplant blijven van gronden , liet mislukken van den oogst en andere redenen),
werkelijk Ie hef en t 17 384 704,92, d.i. f 741 048,42'méér
dan in 1878, en f 1406 211,97* méér dan in 1877.
Tot verduidelijking van het bovenstaande zal Let volgende driejarig overzigt kunnen dienen.

shrg der landrente in 1879 wijzigingen ondergaan in ver-

band met verkregen lieten! g gevent omtrent de uitee-

ttrektheid of da opbrengst der gronden. In Bantam , ilntavia , Kfjdoe en Kediri leidden die betere gegevens tot
vermindering, i:i de overige veertien gewesten waar de
landrente gelieven wordt tot vermeerdering van den aanslng. Ten gevolge van deze wijzigingen is de aanslag der
voor vast aangeslagen gronden en der landrentepligtige \voon-

erven in liet afgemopen jaar toegeuomen met'6ro 786,60').
De aanslag der gronden die voor liet eeret laudrentepligtig
werden bedroeg f 156 4(14,47, maar daarentegen g i n g de
vasTe aanslag met f' 51200,11» aeliteruit ten gevolge van
het te niet m a n van gronden ; de vooruitgang bedroeg
dus f 105 198,35' meer dan het verlies. Eindelijk verineerderde het totaal bedrag van den vasten aanslag nog met
f 137 807,30' ten gevolge van de voortzetting der at'bakening van de vroeger jaarlijks aangeslagen gogovelden. In

1877.

Aanslag der voor vast aangeslagen gronden, erven enz.

. . .

Aanslag der nog niet voor vast aangeslagen (gogo-) velden.
Totaal van den aanslag

. .

. . . .

1878.

1879.

f 17 411 814,25' a){ 17 948884,27' f 18 757 675,59»
439 263,50s
285 431,08'
195 988,08'
f 18 234 315,36

f 18 953 663,68

1932 584,81' b) 1590 658,8G'

1 568 958,76

f 17 851 077,70

f 15 918492,94' f 16 643 656,49' f 17384 704,92
i) Zie noot I aan den voet dezer bladzijde.
Ii) Voor vier gewesten, nader aangeduid in de noot m van bijlage N , zijn nopens het bedrag der afschrijvingen en vrijstellingen in 1878
nadere opgaven ontvangen. Het in 't vorig verslag (blz. 87) vermelde totaal van t' 1 588 489,16> blijkt dientengevolge f 2 169,70 te laag
te zjjn geweest.
Verdere bijzonderheden omtrent den aanslag van 1879
kunnen blijken uit de bijlage N . «ie tevens doet zien dat
bij het eind van het jaar in alle gewesten te zamen nog
f 299 299 bleef aan te zuiveren , waarvan alleen in Bantam
f 107 292 *). Als de reden van den aanzienlijken achterstand in dit gewest wordt opgegeven dat de bevolking
minder in staat is geweest dan anders om geld te verdienen , doordien veel van haren tijd is gevorderd geworden
voor het bestrijden van de veepest.
Verduistering van geïnde landrente door dessahoofden
kwam in 1879 weder meermalen voor. Herhaaldelijk bleek
het ook dat dessahoofden de door hen zalven , door hunne
bloedverwanten of door leden van het dessabestuur verschuldigde landrente door de bevolking lieten betalen.
Enkele malen kwam het bestuur tot de bevinding dat de
wegens misgewas gerestitueerde gelden niet aan de regt-

hebbenden uitgekeerd , maar door de dessahoofden gebezigd
waren om tekorten in hunne administratie te dekken.
') De vermindering in de zoo even genoemde vier gewesten beliep namelijk f 18 291,18', doch daarentegen werd in de veertien
andere de aanslag met f 584 076,78* verhoogd. De voornaamste verhoogingen vonden plaats in Hagelen, Hanjoenias, Pekalongan en
Bezocki, namelijk tot een bedrag van t 160 944,14', t 94 829,22,
f 67 030,80* en f 63 757,39', of te zamen voor deze vier residentien
alleen f 386 561,56*. In Hagelen is echter de verhooging niet in eens
aan de landrentepligtigen opgelegd, maar ia een bedrag van f123 758
gereserveerd om daarmede den aanslag geleidelijk te verhoogen. Die
som wordt bjj de verdere bespreking van den aaashfj onder de vrjj^tellingen verantwoord.
") In 't vorig verslag werd vermeld f 17 948 237,42', doch dit
cijfer was, blijkens de nader verstrekte gegevens nopens een tweetal
gewesten , f 646,85 te laag.
») In 1877 had de vaste aanslag bedragen f 17 411814,25*. Dit
bedrag was in 1878 vermeerderd: door toepassing van betere gegevens met f 203 367,11' (in 't vorig verslag werd ten onregte gelezen f 202 720,26'); door het belastbaar worden van gronden (na aftrekking der vermindering voor de te niet geganc gronden) met
f 86 231,50; en door opneming van gogovelden in den vasten aanslag met f 247 471,40*.
*\ De achterstand over 1877 en 1878 bedroeg bjj het eind van
elk dier jaren voor alle gewesten te zamen f 170 552 en f161 301.

In 't vorig verslag (blz S7) is medegedeeld dat in Indie
nadere voorschriften in tewerking waren betreffende hetworden gedaan om don aanslag der landrente gestadig te verbeteren en om de noodige gegevens
te verkrijgen voor eene definitieve algemeeue regeling dezer
belasting. Vermits echter bij nader inzien omtrent het eerste
punt geen nieuwe aanwijzingen noodig zijn geoordeeld,
heeft de Indische Regering zich er toe bepaald om bij een
besluit van 23 October 1879 n°. 3 (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 3490) voorschriften vast te stellen betreffende
Let verzamelen van gegevens voor eene nieuwe regeling
der landrente. De bij dat besluit bevolen onderzoekingen
zijn van tweeërlei aard, en betreffen:
1°. de uitgestrektheid van elke soort bouwgronden,
(namelijk van elke der soorten waarin de inlandsche bevolking gewoon is de gronden te verdeden naar hun aard ,
hunne vruchtbaarheid en de mocijelijkheid van bewerking ,
alsmede naar de meer of minder goede gelegenheid tot
bevloeijing);
2°. de brnto-opbreugst van elke soort bouwgronden,
hare geldswaarde, de kosten van productie en de nettoopbrengst ; voorts de huurprijzen en andere punten die in
aanmerking kunnen komen ter beoordeeling van het b e drag dat als landrente behoort gevorderd te worden , a l s :
de prijzen bij verkoop va:i bouwgronden bedongen, de
inkomsten welke de landrentepligtigen uit andere bronnen
dan bun bouwgrond ontvangen, de uitgestrektheid en de
opbrengst der erven, enz.
De uitgestrektheid van elke soort bouwgronden moet in
elke dessa worden onderzocht, en wel door de districtshoofden , die geacht worden genoegzame middelen tot hun
dienst te hebben om opgaven te verkrijgen die niet te
veel van de werkelijkheid verscLillen. Opdat zij niet door
gebrek aan ijver in de volbrenging dezer taak tekort
schieten , zullen de Europesche ambtenaren nu en dan op
verscLillende punten van Let district zicL moeten vergewissen van de benaderende juistheid der geleverde opgaven.
De sub 2°. bedoelde onderzoekingen zijn aan de Europesche ambtenaren opgedragen. Zij worden niet verrigt in
elke dessa, maar iedere contröle-afdeeling wordt gesplitst
in kringen omvattende dessa's die, wat de geaardheid van
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den g r o n d , de cultures, de lasten en de dessaregelingen
betreft, in gelijke of nagenoeg gelijke omstandigheden
verkeeren , en in eiken kring worden een paar dessa's voor
de 'bedoelde onderzoekingen uitgekozen.
De bedoelde voorschriften zijn aan de hoofden van gewestelijk bestuur gezonden met eene toelichtende aanschrijving
(mede in het aangehaalde Bijblad), waarin door den Gouverneur-Genoraal gewezen is op de wenscbelijkheid dat het
onderzoek plaats vinde met gepaste voortvarendheid , ook
om het gevaar te ontgaan dat de verzamelde gegevens
verouderen en daardoor onbruikbaar worden.
Aan den hoofd - inspecteur voor de suiker- en rijstcultuur , het landelijk stelsel, enz. is opgedragen om halfjaarlijks, door tusschenkomst van den directeur van binnen*
landsch bestuur, een verslag uit te brengen omtrent de
vorderingen van de onderzoekingen , en tevens om te BOTgen dat bij die onderzoekingen de noodige eenvormigheid
worde in acht genomen.

[XederL (Oost-) Indie.]

soort, herkomstig uit de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo. (De veiling van 1878 had opgwbragt f 4371,50.)
§ 2.

1875.

1876.

1877.

1878.

1879.

Bantam . . . f 2 554 f 2 542 f 2 607 f 2 712 f 2 571
Krawang . .
11832
8 474
9 820 11312
14 631
Tagal . . . .
240
270
270
304
Sainarang. .
1348
1342
1 184
1348
1379 44 735
Japara. . . .
42 034 42 522 42 915
Rembang . .
3 429
3 495
2 737 43860
3 928
Soerabaija. . 168 389 178 783 184 793
3 541 199 517
Pasoeroean .
25 629 25 826 25 837 194 943 26 000
Bezoeki . . .
5 124 25 947
3 428
3 555
7 825
Probolinggo
4 892
7 367
7 422
7 088
6 926
Madura . . .
7 237
1952
1956
1 943
1838
1951

m

Totaal . . f267 914 f276187 f284 606 f298 055 f309 623
De belasting wordt niet naar algemeene bepalingen g-Jheven, maar do aanslag geschiedt volgens plaatselijke
gebruiken. In Krawang worden de vischvijveis jaarlijks
verpacht. In Tagal regelt zich de aanslag naar de uitkomst
van eene proefvangst. Elders worden de vijvers in drie
soorten verdeeld eu aangeslagen, hetzij naar het aantal
gebruikte kweekvissche i, hetzij naar de geschatte opbrengst
aan visch. Het denkbeeld wordt thans in Indie overwogen
om de vischvijvers in den aanslag - der landrente op te nemen.

Biuti'itlcziltiinjeii.

Landrente v,i. verpachtingen *) in Boeiden// en Vjembrana
(Bali). W a t de in deze landschappen geheven landrente
betreft, is ook thans weder niets anders te zeggen dan
wat op blz. 87 van het vorig verslag werd eangeteekend.
Hieronder volgt alzoo slechts het gebruikelijke overzigt
van de opbrengst der verpachtingen, die volgens de indartijd met de voorloopige inlandsche besturen getroffen
schikkingen ten bate van 'slandl kas k o m e n , behoudens
de verpligting van het Gouvernement om de leden dier
inlandsche besturen te bezoldigen.
AT:
voordo Alzoo in
besol'
diglag 's lands
van van de
van de
overde
kas
Totaal. lalandrund- tevaart
sehe
Gilibetrestort.
slagt. manok.
stuivn.

Opbrengst der verpaehting

Belas tin tj op rischvijters. De opbrengst dezer belasting
neemt jaarlijks eenigermate toe , zoo als uit het volgende
overzigt blijken kan.

Gewesten.

75

JAREN.

van liet
IIBllllll
debiet.

Iloelcleiig.
«)
f
1875. . . . f 217 056 f 996
1876. . . .
120 000
912
1877. . . .
180 000 828
1878. . . .
204 120
816
1879. . . .
192 360 480
7)
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.

.
.
.
.
.

Djemlira na.
. f 22 920 f 300 f 3 000 f
.
23 640 240 2 400
.
23 100 360 4 200
.
19 780 360 4 340
.
18 750 360 3 960

.
.
.
.
.

26 220 f 4 380 f
26 280 4 380
27 660 4 380
24 480 4 380
23 070 4 380

21 840
21 900
23 280
20 100
18 690

a) Ha aftrekking van f 144 voor onkosten.
Landelijke inkomsten in. liet youzerneme.it tan Celebes en.
onderlioorif/heden. Deze belastingen hebben ten g-evolge van
den beteren padi-oogst in 1879 meer opgebr:ig-t dan in
1878. Eene vergelijking met 1877 toont evenwel dat zij
baren vroegeren stand nog niet weder hebben bereikt. De
in het vorig verslag verstrekte onvolledige opgaven over
1878 zijn in het volgende overzigt zooveel mogelijk verbeterd en aangevuld.

1878.

1877.
Vo;jelnesl//rotten. De inkomsten die het Gouvernement
in 1879 ontleende aan de exploitatie van vogelnestgrotten
of klippen bedroegen f 152 203,35, d i. f 47467,99 minder
dan in 1878. Dit nadeelig verschil is hoofdzakelijk te wijten
aan de lagere pachtsommen in Soerabaija en R e m b a n g ,
waarop reeds in 't vorig verslag werd gewezen.
De bedoelde inkomsten laten zich splitsen als volgt:
1°. f 39 443,60 wegens verhuur van g r o t t e n ; die in
Bageleu en de Preanger regentschappen zijn voor 25 jaren
(1872-1896) en die in de afdeeling Krofl (Benkoelen) ')
voor 10 jaren (1875-1884) verhuurd tegen f 2 1 8 7 , f 37 100
en f 12 ' s j a a r s ; de grotten in Sainarang en Japara worden elk jaar aan nabij gelegen dessa's verhuurd en bragten
in 1879 op f 144,60 , tegen f 174,84 in 1878;
2°. f 108 792 wegens de verpachting van do grotten iu
Bantam , Soerabaija , R e m b a n g , Bezoeki, Probolinggo ,
Banjoewangi en Madura, (over 1878 bragt die pacht nog
f 155 826 o p ) ; =) en
3°. f 3967,75 wegens den publieken verkoop (te Samarang) van het product der gouvernements-vogelnestgrotteu
te Rongkob (Djokjokarta) en in de afdeeling Patjitan (Ma:lioen), en van eenige vogelnesten, zoogenaamde zwarte

218 052 f 7 200 f 210 852
120 912 7 200 113712
180 828 7 200 173 628
204 936 7 200 197 736
192 840 7 200 185 640

Vertiening

1S79.

der padi-

Id. der suikerrietvelden
ld. der zoutpannen
Tesangbelasting a). .
Zoogenaamde kotfijbelasting (in de bergregentschappon derafdeelingen Xoorderen Oosterdistricten).
Bamboelevering. . .
Totaal.

.

f204
2
1
8

158.00 f143 988,78 f197 720,54
1 266,10
237,00
1 793,75
nihil.
273.00
632.25
6 310,60
263,00
5 318.00

8 748.00
60,00

8 643,00
33,66

8 250.00
57,91*

. f224 739,00 f160 409,44 f213 605,15*

u) Geschat tegen f 30 de 100 bossen padi.
IV.

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; AFSTAND VAN GROND.

§ 1. Java

ra

Madura.

') Van de klippen in Kroë is het laatst melding gemaakt in het
verslag van 1875 blz. 8C. Zij werden niet genoemd inde Indische
bouwstoffen voor latere verslagen.

Sedert in het verslag van 1875 (blz. 86/87) werd
melding gemaakt van het door den toenmaligen a l g e -

J
) Voor 1880 is f 10G512 bedongen; de grotten in Soerabaija
zijn toen voor 't eerst voor drie jaren te geiyk verpacht.

3
) In dit hoofdstuk behandeld omdat de opbrengst wordt verantwoord aan het departement van binnenlandsch bestuur.

[5.
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[KaderL (üost-) India.

verschillende ontwerpen voor eene regeling der conversie
in dan aangeduiden tin zijn In de jaren 1872-1875 gemaakt , maar daarbij ontbrak de grondslag der praktische
deels tot wijziging of aanvulling der bestaande agrarische i ervaring. Immen al werd van de conversie als van eene
verordeningen, is in een paar volgende verslagen nog bet I bij de Enlandaebe bevotldng niet ongebruikelijke zaak gemeenen seeretaris mr. H. I) LlYYMOHN NOUMAN na zijne

bekende reis over Java ingediende ontwerp eener algemeene
verordening, strekkende eenadeele tot codificatie, ander-

een en ander medegedeeld nopens hetgeen er verder met | sproken , gegevens omtrent de wijze waarop de bevolking
dat ontwerp in Indie is gebeurd. Blijkens die mededeelin- j daarbij plagt te werk te gaan waren niet voorhanden , eu
gen hebben de directeuren van binneiilandsch bestuur en
men kon dos de ontworpen bepalingen niet aan de prak*
van justitie in 187(i bij gemeenschappelijke nota hunne
tijk toetsen. Wel is waar dateerde liet laatste der vervaarzienswijze betreffende het ontwerp bekend gesteld ' ) , en
digde ontwerpen (namelijk dat van den toenmaligen algeis het vervolgens , na door den nlgemeeoen secretaris eenigsnieenen seeretaris mr. H. D. LlVYMOHM NOK.MAN, 't welk
aina te zijn gewijzigd , in handen gesteld van den Raad
een deel uitmaakte vau zijn hooger besproken algemeen
ontwerp tot regeling der agrarische aangelegen lieden ,) van
van Indie.
Bij een advies van 17 October 187!' heeft de Raad als | Febrnarij 1875 , en badden dus toen de beleende in meet"
zijne meening te kennen gegeven dat het ontwerp kon • drre of minden' mate door het besluit? t/ej)?otocee?de conversies van 1874/75 plaats gevonden; maar ook deze had
worden ter zijde gelegd , omdat aan eene codificatie der
men nog niet in hare werking kunnen gadeslaan, en
bestaande agrarische verordeningen geen behoefte bestond ,
men kon dus nog niet beoordeelen of bij liet tot stand
en omdat die p u n t e n . ten aanzien van welke de a l g e brengen van die conversies onder de leiding der besturende
meene secretaris wijzigingen «'f aanvullingen op de beambtenaren wel alle voorzieningen genomen waren welke
ataande verordeningen had voorgesteld . voor een deel sedert
bij eene zoo gewigtige wijziging van den bestaanden toe1875 resds afzonderlijk do.ir de Regering in behandeling
stand vereischt werden om verwarringen en ongelegengeoomeii waren , voor een ander deel op liet oogenblik
baden te voorkomen. Sedert 1875 echter is naaUwkeurig
geen regeling of jven nieuwe voorzieningen behoefden.
Deze meening is loor den Gouverneur-Generaal beaamd en waaigenomen kunnen worden hoe de ouder leiding vau
het bestuur tot stand gebragte conversies gewerkt hebben.
ook de Begering hier Ie lande heeft zich daarbij aangesloten.
Het lag dus voor de hand dat dienaangaande volledige
Ten aanzien van de verschillende onderwerpen van agragegevens moesten worden verzameld vóórdat omtrent eene
rischen aard in'-<•'. bijzonder valt het navolgende aan te
regeling der conversie bij algemeene verordening eene beteekenen . in aansluiting aan de in vorige jaren verstrekte
abaaing werd genomen ; en voorts moest bet raadzaam
mededeebngen. (Die onderwerpen , waarover niets anders
worden geacht zich nader te vergewissen van de mate
viel te zeggen dan in vorige jaren , zijn thans met stilwaarin en de wijze waarop de bevolking, aan zich zelve
zwijgen v orbijgegaan.)
overgelaten , gebruik maakte van haar regt om het communaal bezit in erfelijk individueel bezit op te lossen;
Conversie van communaal in individueel bezit. In het verimmers hiervan moeat bet afhangen of aan eene regeling
slag van 1878 (blz. 93) werd aangeteekend dat de Indische
bij algemeene verordening inderdaad behoefte bestond of
Regering aan de hoofden van gewestelijk bestuur inlichniet. De vragen welke de Indische Regering in 1878, zoo
tingen ha 1 doen vragen nopens verschillende punten die
als hierboven ia herinnerd , aan de hoofden van gewestelijk
bij het stellen van algemeene regelen voor de conversie
van het communaal bezit der bouwgronden op Java in j bestuur liet stellen , hadden o. a. ten doel om de nopens
deze punten gewenachte inlichtingen te verkrijgen.
erfelijk individueel bezit ter sprake zouden moeten komen.
In het rorig verslag (blz. 88) is vervolgens berigt dat de
Uit de ontvangen antwoorden ia gebleken dat de inlandingekomen antwoorden geen voldoende bouwstoffen voor
sche bevolking tiergeni uit eigen beweging conversies tot
eene algemeene regeling bevatten, maar dat desniettemin
stand brengt van zoodanigen aard als steeds bedoeld werde Indische Regering wilde trachten zoodanige regeling
den wanneer van eene regeling bij algemeene verordening
te ontwerpen. Thans kan worden medegedeeld dat de Gousprake w u s ; dat zij namelijk nergens uit eigen beweging
verneur-Generaal zicli genoopt heeft gezien die poging te
van het communaal bezit met periodieke verdeelingen in
laten varen, en tot de conclusie is gekomen dat h e t ,
eens overgaat tot het erfelijk individueel bezit. Laat men
althans vooralsnog, niet op deu weg vau het Gouverne- de bevolking haar eigen g a n g gaan , dan volgt zij een
ment ligt om bij eene algemeen verbindende verordening
meer geleidelijken weg. Dau begint zij met de jaarlij ktckt
regelen voor de conversie te stellen. .Met die conclusie
verdeelingen te vervangen door verdeelingen om de t w e e ,
heeft de Regering bier te lande zich volkomen vereenigd.
drie of vijf jaren. Uit dat stadium komt zij, als de omDe overwegingen . waardoor zij zich heeft laten leiden ,
standigheden daartoe gunstig zijn , in het stadium van
zijn de navolgende.
» communaal bezit met vaste aandeelen". Zij verdeelt
namelijk niet meer periodiek; alleen wanneer bijzondere
Xoch in 1872, toen door den toenmaligen Ministervan
oorzaken (bijv. eene vermeerdering of vermindering van
Koloniën de vraag aan de orde werd gesteld of het niet
het aantal deelgeregtigden) er aanleiding toe geven , vinwenacbelijk zou zijn om de conversie bij algemeene verden er verachikkingan plaats. Omtrent den overgang uit
ordening te regelen, noch later, is er van den kant der
dit stadium tot dat van e?felijk individueel bezit zijn nog
Regering ooit sprake geweest van liet dwingen , in de
geen waarnemingen kunnen worden gedaan; maar het
hand werken, temperen of bemoeijelijken van de conversie.
ligt voor de hand dat ook die overgang op den langen
Het stond altij 1 vast dat iiet geheel aan de b.landsche beduur en als het ware van zelf, o n g e m e r k t , zal plaats
volking behoorde vrijgelaten te blijven om haar c o m m u vinden , zonder dat daarbij willekeurigheden of ongeregnaal bezit te bestendigen of in erfelijk individueel bezit op
tigheden kunnen voorkomen.
te lossen . naarmate zij aan den eenen of aan den anderen
vorm van bezit de voorkeur gaf; en dat er alleen kwestie
De in 1872 door de Begering gehuldigde meening, dat
kon zijn van eene regeling der vormen die bij de conde bevolking van haar regt om het communaal door
versie zouden zijn in acht te nemen in geval de bevolkingerfelijk individueel bezit te vervangen reeds nu en dan
tot de invoering van erfelijk individueel bezit wilde overgebruik m a a k t e , moet derhalve op eene dwaling hebben
gaan. De Regering verkeerde namelijk , speciaal in 1872,
berust, die waarschijnlijk hieruit is voortgevloeid dat desin de meening dat de bevolking van haar regt om het
tijds het staken der periodieke verdeelingen werd aangecommunaal bezit door erfelijk individueel bezit te vervan- zien voor eene conversie van communaal in erfelijk indivigen reeds nu en dan gebruik m a a k t e ; zij voorzag de dueel bezit. Immers er ia geen aanleiding om aan te nemen
mogelijkheid dat bij de conversies onregt eu willekeur door dat de inlandsche bevolking. al brengt zij tegenwoordig
de sterkeren tegenover de zwakkeren gepleegd zouden
geen conversies tot srand , dit in vroegere jaren wél deed.
worden wanneer het bestuur er zich niet mede bemoeide ;
Men vindt trouwens ook nergens voorbeelden van conver*
en van daar dat zij bedacht was op het stellen van regelen
sies in vroegere jaren o p g e t e k e n d , ea dit is eene reden
waaraan de inlandsche gemeenten zich te houden zouden
te meer om het er voor te houden dat zij toen evenmin
hebben in geval zij tot conversie wenschten over te gaan.
voorkwamen als tegenwoordig ; ).
(Verg. het verslag van 1875, blz. 87.)
') Vóór de gcuoeinde directeuren liaddea de hoofdinspecteurs der
cultures er hun advies over uitgebragt.

5
) Wel wordt in het eindrestnné van het in 1867 ingestelde onderzoek naar de regten der bevolking op den grond, deel I blz. 59,
eerste noot, gewag gemaakt vau eene conversie die op Madura zou

Bijlage C.
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Nu zou stellig is geconstateerd ilut de Inlandache bevol*
Idog vooralsnog uit eigen beweging geen plotselinge
conversies van communaal in erfelijk individueel bezit tot

stand brengt) en alsoo van'misbruiken of willekourigbeden. als '" 'K72 ge?ree»d 1warden, geen sprake kan

zijn , k»n er voor <le Regering geen reden meer bestaan
om Ban liet stellen van regelen voor de conversie te hech*

doen vreezen vooronregten willekeur, voor benadeeling van
de zwakkeren door de sterkeren,— dan zou nader to over-

wegen vallen of de Regering zich met de saak zou moetan
liemoeijen en welke maatregelen van harentwege genomen
zouden kunnen worden. Het blijft dan ook (ie pligt der

ambtenaren om naauwkeurig het oog te houden op het-

geei; er met betrekking tot de ontwikkeling der vormen
van het inlandsch grondbezit plaats v i n d t . opdat zij de
komst van het Gouvernement zou de uitvaardiging van eene
Begering daaromtrent volledig kunnen Inlichten, en deze
algemeene verordening betredende dit onderwerp zijn ovor* steeds bekend zij met de feitelijke toestanden en met de
een te brengen met den geest van art. 7 1 . ulin. 2 , van het Rewijzigingen welke daarin gebragt worden.
geringsregleme::t. Zoodanige noodzakelijkheid kan in date*
In dezen sin zijn nu aan de hoofden van gewestelijk
genwoordige omstandigheden niet geacht worden te bestaan.
bestuur instructien gezonden , waarbij hun tevens n o g maals met nadruk is opgemerkt dat dé Regering , al acht
In hare zienswijze, dat zij zich in de beataande omzij het ongeraden om thans regelen voor de conversie te
atandigfaeden behoort te onthouden van het stellen van
stellen, volstrekt geen hinderpalen wil opwerpen tegen
regelen bij algemeene verordening, ia de Regering nog
de oplossing van het communaal bezit, waar die door de
versterkt door eene andere overweging. In de meeste desbevolking' gewenscht wordt, maar het integendeel als haar
as'! . waar in 1874/75 de hooger bedoelde i/i meerdere of
mindert mate door kei bestuur <jeprovoe,eerde conversies beo- pligt beschouwt om de vrijheid van handelen der inland*
sche bevolking te bevorderen door bestaande belemmeringen
ben plaati gevonden . heeft men reeds spoedig moeten
op te heffen , voor zoover dit geschieden kan zonder verontwaren dat do Ixsvolktng, plotseling in den nieuwen
onachtzarning van het standpunt des beatuurs tegenover
toestand g e b r a g t , zich daarin volstrekt niet te huis vond.
de inlandache maatschappij, zoo als dit door liet Regeringsleder oigenblik kwam zij voor eene vraag die haar in ver*
reglement is afgebakend. Nopens dit punt is het navol*
legenheid bragt. Het oude verband tusschen grondbezit
geude aan de residenten voorgehouden.
en dienstpraestatien , belastingphgtigheid , familie* en erfregt enz. bestond niet meer, en omtrent het nieuwe verDe omstandigheden, waariti, dezen en genen onder de
band had de bevolking zich niet behoorlijk rekenschap
besturende ambtenaren belemmeringen voor de oplossing
kunnen geven. Geheel verbijsterd door de gewijzigde orde
van het communaal bezit hebben gezien , zijn in drie catevan zaken wist de bevolking niet beter te doen dan maar
gorien te rangschikken , en dienovereeukon: tig kan men
weer tot den ouden toestand t e r u g te koeren, en zij lier- onderscheiden tusschen belemmeringen voortvloeiende: 1°.
stelde liet communaal bezit. Met deze ondervinding voor
uit gemeentelijke instellingen en gebruiken of uit bestaands
OOgen , zou de Regering, gesteld dat zij bij algemeene
volksbegrippen; 2°. uit den stremmenden invloed van de
verordening regelen voor de conversie stellen en dus aan
dessahoofden ; ',i°. uit de eischen die van bestuurswege gede bevolking den weg aanwijzen wilde om van het comsteld worden ten aanzien van cultuur* en heerendiensten.
munaal bezit met periodieke verdeelingen in eens tot het
W a a r gemeentelijke instellingen en gebruiken of beerfelijk individueel bezit te g e r a k e n , zich niet mogen ontstaande volksbegrippen een beletsel tegen de oplossing van
trekken aan de taak om tevens eene oplossing te geven
het connnunaal bezit vormen, kan uit den aard der zaak
aan de inoeijelijkheden waarvoor ce bevolking zich dadelijk
van regeringswege niet veel gedaan worden om het uit
na zoodanige conversie geplaatst vindt; inoeijelijkheden
den weg te ruimen W a t er grbrekkigs is in de instel*
die zich niet voordoen wanneer de vorm van bet grondbezit
lingen en gebruiken of in de begrippen der inlandache
op de straks geschetste [nlandsche wijze langzamerhand
bevolking, kan slechts geleidelijk plaats maken voor iets
veranderd wordt, omdat alsdan alles, wat met liet grond*
b e t e n , naar mate de behoefte aan verbeteringen door de
bezit samen h a n g t , zich van lieverlede naar de gewijzigde
bevolking zelve gevoeld wordt. Uit den aard hunner betoestanden voegen kan. Met andere woorden: de algemeene
trekking moeten de ambtenaren bij het binneiilandsch
verordening zou moeten bevatten eene nanuwkeurigo aan*
bestuur , waar het pas heeft. door verstandige voorlichting
wijzing van de gevolgen der conversie niet betrekking tot
en goeden raad de bevolking te hulp komen in naar
de praestatien van diensten ten behoeve van bet Gouver*
streven naar ontwikkeling. Maar zij behooren, waar het
nement en van de inlandache gemeente, tot den omslag
de huishoudelijke aangelegenheden der inlandache g e eu de invordering der belastingen waarvoor de gemeente
meentan betreft, aan de bevolking geene voor haar nog
is aangeslagen, tot net familieverband , liet erfregt enz.
vreemde begrippen of hervormingen op te dringen of zelfs
Deze aangelegenheden hangen echter zoo naauw samen
aan te prijzen. Trachtte men op die wijze de oplossing
mei allerlei plaatselijke toestanden en gebruiken , dat ze
van het communaal bezit te bevorderen . men zou gevaar
bezwaarlijk het onderwerp zouden kunnen uitmaken van
loopen eene kunstmatige beweging op te wekken , die de
eene algemeene regeling. En al bestond dit bezwaar n i e t ,
duurzame gevolgen derven zou welke steeds verzekerd zijn
dan zou nog te letten vallen op het bedenkelijke dat er
aan eene uit het initiatief der bevolking voortvloeiende
in gelegen zou zijn om voor de streken , waar nu het
gelei lelijke ontwikkeling, zoo als die welke thans in alle
communaal bezit bestaat, bij algemeens verordening regedeelen van Java valt op te merken met betrekking tot de
lingeu te maken omtrent aangelegenheden, die overal
vormen van het grondbezit.
elders op Java door inlandsch regt en plaatselijke gebrui*
W a t den stremmendeu invloed der dessahoofden betreft,
ken en instellingen beheerscht worden en naar den geest
deze moge zich hier of daar voordoen, maar is toch zeker
van het Regeringsreglement aan de inmenging van bet
— te oordeelen naar de schaarschheid der voorbeelden die
Gouvernement (als wetgever) onttrekken moeten blijven.
daarvan tot dusver werden aangehaald — geen algemeen
Dit een en ander in aanmerking nemende, moest de Kege*
k w a a d , dat in aanmerking zou kunnen komen om door
ring te meer rede i vinden om af to zien van liet n..,kcn
algemeene maatregelen bestreden te worden. Wanneer een
eener regeling, waaraan op dit oogenblik, zoo als hooger
deaaahoofd zich verzet tegen eene door de bevolking gegezegd i s , geenerlei behoefte bestaat.
wenschte oplossing vau het communaal bezit, dan ontstaat
er een conflict tusschen het hoofd en de leden der g e Mogten de omstandigheden zich wijzigen , mogt de inmeente, en deze laatsten zijn in den regel niet verlegen
landacha bevolking, aan zich zelve overgelaten, in afwijking
om het hoogere inlandsch bestuur en óaKnropesebeamb*
van hetgeen men tot dusver heeft kunnen waarnemen, plotteuareu in hunne conflicten met hun hoofd te betrekken.
selingo conversies tot stand brengen op eene wijze die moet
Deze worden dan van zelf genoopt om zich met de zaak
te bcmoeijen , en wanneer het hun blijkt dat de t e g e n hebben plaats gevonden na de ophefting der verpligtc suikercultuur,
stand van het dessahoofd enkel uit zelfzuchtige motieven
maar hier gold liet niets nml'-rs dan eene herstelling van liet indivoortvloeit eu in strijd is met de belangen der g e m e e n t e ,
vidueel bezit zoo als Int vóór de invoering dier cultuur bestaan had;
zullen zij natuurlijk niet nalaten hun invloed aan te wende vroegere bezitters oi' hunne erfgenamen werden eenvoudig in de
den om het dessahoofd er toe te brengen dat hij met zijne
oude regteu hersteld; dit is geheel iets anders dan de conversie
waarvoor men eene regeling bij algemeene verordening wilde maken.
gemeentenaren de handen ineenslaat ter behartiging van
Ut oude toestand die in Cberiboa en Bageleu werd hersteld na de
de gemeenschappelijke belangen.
intrekking der indigo iiitmir fcindrésumé, deel I , blz. 66/67 n o o t » ,
Wat de cultuur- en heerendiensten betreft, deze worden
en deel i l , bis. M aa m ) w a s m e t die van erfelijk individueel
bezit, maar van connnunaal bezit met vaste aandeelen.
dikwijls in veel te algemeenen zin genoemd als een beletsel

ten. Alleen In geval ran bepaalde behoefte aan de tusaonen-
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blz. 71/72 hiervóór) wordt voorbereid, zal van zelf het
laatstbedoelde beletsel tegen de oplossing van het communaal bezit zoo niet opgeheven dan toch in elk geval
verminderd worden.

tegen de oplossing van het eoinrnunaal Tjezit in de streken
waar het grondbezit den grondslag vormt vun de dienst*
pligtigheid. Immers de ondervinding ineen groot gedeelte
van Java leert dat het vorderen van cultuur* en heerendiensten op dien grondslag zich zeer wel verdraagt met
het erfelijk individueel bezit. W a t wel juist kan zijn, ia
d i t : dat waar het bestuur ten aanzien van de cultuur- en
heerendiensten zware eischen s t e l t , de bevolking minder
spoedig tot opheffing van het communaal bezit zal overgaan dan elders waar de cultuur* en heerendieusten matig
zijn, omdat zij in de eerstbedoelde streken er naar streven
zal het aantal personen, waarover de diensten verdeeld
kunnen worden , zoo groot mogelijk te maken , 't geen zij
alleen doen kan door aan ieder die zich maar aanmeldt een
aandeel te geven in het communaal bezit. Het zijn dus
alleen de overmaliyc cultuur* en heerendiensten die een
wezenlijk beletsel kunnen vormen tegen de oplossing van
het communaal bezit, en het ligt voorzeker op den weg
der Regering om voor de opheffing' van dit beletsel te doen
w a t in haar vermogen is. Zij legt zich dan ook , overeeu*
komstig de stellige voorschriften van bet Regeringsregle*
m e n t , sinds lang en aanhoudend toe op eene geleidelijke
beperking der verpligte diensten , en wanneer de belangrijke stap in die rigting gedaan zal zijn welke thans (zie

Vervadgi/ii/ eau, er/dijk individueel bezit doos eiijendom.
In het afgeloopen jaar werden 90 aanvragen o n toekenning
van inlandsen eigendomsregt aanbangig gemaakt, tegen
216 in 1878, waardoor het getal der tedert de afkondiging
van het Koninklijk besluit Cd. lü April 1872 n°- 29 (Indisch Staatsblad n°. 117) ingekomen aanvragen klom tot
1040 ' ) , a l l e t e z amen betrekking hebbende tot 9078 b o u w i ,
meest sawah* of tegalvelden , en slechts voor een klein
gedeelte erven of tuinen betreffende. (In 1'asoeroean is tot
dusver geen enkele aanvraag ingekomen; evenmin in Batavia of op Madura.) Van deze 1040 aanvragen zijn er, door
overlijden der verzoekers als anderszins, 178 komen te vervallen , die te zanien 1875 bouws betroffen. Bij het einde
van 1879 waren nog 29] aanvragen in behandeling, en
van de overige .Ï7I waren er 354 (voor 1143 bouws) toegewezen en 217 (voor 2395 bouws) afgewezen. Voor elk
gewest afzonderlijk kan een en ander in bijzonderheden
blijken uit het volgende overzigt.

T I J D V IK

1872-1879:
afgedane (of vervallen) aanvragen.

aanhangig gemaakte aanvragen.

1879.

éra m

Bouwt.

ra *;
•m
9
s ra
—i
..

Bouws.

Bouws.

o
. . .

4

• 93?Vsoo

11

ii

•1

Krawang . . .

1

10

11

ii

••

Preanger regentschappen . .

1

1

..

Bantam

Cheribon . . .

0

1

41 •*/*.

Pekalongan . .
Samarang.

. .

158 1229
5

11

3K

99
1

11

Rembang.
Soerabaija.

. .

. . 116

Profcolinggo.
Bezoeki

.

4

. . .

10

Banjoewangi
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen

51

.
. .

. . .
. . . .
.

.

.

n
3
ï

«/m

54 «/„<,

42

322 «.'„o
3

31
5

130 2714

5
n

10

4

l*>lm

11

1

1

1

1

11

3

4P--/5O0

5

Ut—hm

nv-im

!> '/«,o

1

513-8/soo

f

3

n

l'"Aoo

n

l-5' 66 /500
•1

21
•1

-

n
1

0

2-«/5oo

l "Aoo

•i

•i

INX-/W

3

11

19 3 -V«K)

30

13

27->«/5oo

197

544

10

03

120

1% WP*lm

28 «/soj

734 5l82-'-/5«, 210 2789 M/MO

tl
22

11

Bouws.

4

11

n

Bouw?.

Toegewezen.

-»--4/soo

IttVlm

"Vsoo

zamen.

1

15

1

2-H-/M0

4l«-»/m

•1

11

•1

Te

Getal aanvragen.

ra m
_ tl
ra es

1878.

Getal aanvragen.

1872 t/m 1877.

GEWESTEN.

71 3 9 5 /MO

n

158 1229

1

2
102
117

4

3---/soo

1

13

«58-l-/ 00 o

1

36S

210 «/soo

3

31

1

5

137 27il-'</ i o o

90 HOC+M/soo 1010

i) Iu 't vorig verslag (blz. 90) werd gezegd dat in de jaren
1872 t/m 1877 waren aanhangig gemaakt 693 en in 1878 alleen 174
aanvragen, maar volgens nadere inlichtingen zijn de juiste cijfers
734 en 216, in 't geheel dus 83 aanvragen meer. De eerstgenoemde
opgaaf van 693 aanvragen moest met 11 abusievelijk opgebragte
aanvragen (zijnde die bedoeld in noot f op blz. 89 van het vorig
verslag) verminderd, maar daarentegen vermeerderd worden met 94
aanvragen, te weten: 1 in Bantam, ingediend in 1877, en 51 in
Rembang, die in 1874 waren ingediend, te gel(jk met 42 andere,
welke bjj de in 1878 aanhangig gemaakte z(jn te rekenen, omdat ze
eerst in dat jaar op het register werden gebragt. Ten aanzien van
deze 93 Rembangsche aanvragen zyn de Europcscbe autoriteiten te
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Bodjonegoro van 1874 tot 1878 in verzuim geweest. De eerstbedoelde 51 werden, na ingeschreven te zjjn, niet verder behandeld;
de overige 42 werden, geljjk gezegd, niet eens ingeschreven. Als
reden voor deze verzuimen, die aan het licht zjjn gekomen toen de
in 1878 nieuw opgetreden president van den landraad een onderzoek
in het archief dier regtbank instelde, is aangevoerd dat de aanvragen, die allen ingevolge de pressie van een landmeter waren ingediend, niet als ernstig gemeend waren beschouwd. Toen ze in 1878
voor de verdere behandeling weder ter hand werden genomen,
waren 4 van die aanvragen komen te vervallen door het overlyden
van de verzoekers. Omtrent de 89 andere was bij het einde van
1879 nog geen uitspraak gedaan.
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De meeste aanvragen van 1879 werden ingediend door
personen wier erfelijk individueel gebruiksregt twijfelachtig
was. Ten aanzien der aanvragen in Tagal wordt gezegd
d a t ' z i j gedaan zijn op aandringen van een Europeaan,
die dé gronden, na de toewijzing van den agrarischen
van de eigenaren wilde inhuren. Alleen in
eigemioii
Kediri hadden de aanvragen ten doel om te voorkomen
dat de individueel bezeten gronden te eeniger tijd in het
communaal bezit werden opgenomen.
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Waarvan
gesloten
door:

Europeanen.

Aantal gewesten w:
overeenkomsten
ter registratie werd
aangeboden.
Aantal geregistreer
overeenkomsten.

Verhuring van f/rond door inlanders aan mei-inlanders.
W a t dit onderwerp betreft, komen 3e ontvangen borigt"n
in hoofdzaak met die van vorige jaren overeen. Ook in
het afgeloopen jaar werd bij de hier bedoelde verhuringen
in zeer vele gevallen door partijen genoegen genomen met
overeenkomsten die niet aan het bestuur ter registratie
werden aangeboden , en d u s , volgens Indisch Staatsblad
1871 n°. 1 6 3 , regtsgeldigheid misten. Voor zoover is kunnen worden nagegaan , werden in 1879 op die wijze 8500
bouws in huur genomen, tegen 5506 bouws m 1878,
terwijl de door het bestuur geregistreerde huurovereenkomsten in 1878 alle te zamen betroffen 7628 bouws en
in 1879 6426 bouws. Eend vergelijking niet vroegere jaren
wordt gemakkelijk gemaakt door liet hier volgend overzigt.

Waarvan
in:

')s 6825 4260 2565
98
100 119 8016 0550 1466
115 97 6916 5645 1271
354 72 9296 7152 2144
92 94 8437 6372 2065
350 285 7628 6038 1590
84 100 a) 6426 4670 1756
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bang 609, 8ocraba(ja 485, Pekalongan 478, Pasoeroean 262, Kediri 247, Madura 166, Samarang 161, Proboliiiggo 126, en in vier
andere gewesten te zamen 62 bouw».
Van de in 1879 bij geregistreerde overeenkomsten gehuurde gronden waren voor de suikei cultuur bestemd 3585
bouws ') j voor den aanplant van tabak 164 b o u w s ; voor
de teelt van padi alleen (zonder tweede gewassen) 1750 ;
voor de teelt van padi en tweede gewassen 6 2 4 , en van
tweede gewassen alleen 47 bouws; voor de oprigting- van
gebouwen 3 2 , en voor andere doeleinden 224 bouws.
In menig geval zag liet bestuur zich verpligt registratie
te weigeren, omdat de aangeboden overeenkomsten b e dingen inhielden diq strijdig waren met de bestaande
voorschriften.
Klagten over niet nakoming van geregistreerde overeenkomsten kwamen , even als in 1878, slechts voor in Kadoe , ditmaal ten getale van vier.
Ontginning door inlanders van looesteu (niet tol de dessa's
behoorenden) grond. De naleving der ontginnings-ordonnancie
(Indisch Staatsblad 1874 n°. 79) laat uog veel te wenschen
over, daar het vragen van vergunning tot ontginning van
domeingrond nog dikwijls door de inlandsche bevolking
wordt verzuimd en ook de voorwaarden der verleende vergunningen menigmaal niet worden nagekomen , vooral wat
betreft den aanleg van terrassen op hellend terrein. Ettelijke vergunningen werden , wegens de veronachtzaming
der opgelegde verpligtingen , door de residenten ingetrokken. Daarentegen werd aan h e n , die hunne ontginning
tijdig en naar eisch voltooid hadden , deswege — door aanteekening op de vergunnings-akte— eene verklaring uitgereikt, om hun te strekken als titel voor het erfelijk
individueel bezit van den ontgonnen grond. Aan de gewestelijke berigten zijn ditmaal geen volledige cijfers ontleend kunnen worden nopens het aantal der uitgereikte
bewijzen van dien aard , en evenmin nopens de ingetrokken
vergunningen en de geconstateerde onwettige ontginningen. : ) Omtrent het aantal der in het afgeloopen jaar uitgereikte vergunningen zijn de navolgende opgaven ontvangen , die tevens kunnen doen zien hoeveel bouws domeingrond aan de (inlandsche) aanvragers werd afgestaan.

..) Hiervan in Tagal 1484, Cheribon 1466, Japara 921, Rem-

VERGUNNINGEN VERLEEND DOOR:

distnctsüoofden.

TOTALEN.
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GEWESTEN.
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Gemiddeld
betrof dus elke
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(per persoon gerekend) onderstaande
uitgestrektheid
(in bouws of
bouws).
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10 7S2

110C7

13

i'reanger regeutsLuappen .

personen.

bouws. personen.

bouws.

3

9

38

300

7" 7 /

87

70

2 545

5 968

917:;

28

247

389

8 549

5 295

28

337

468

11 132

11563

3>

309/
'500

«) Bij de totalen van elk gewest is deze vlaktemaat in de onderdeden afgerond.

> Van de 8500 bouws welke, voor zoover bekend, by niet-geregistreerde overeenkomsten waren ingehuurd, werden er 7235 met
suikerriet beplant.
De overige der hierbedoelde gronden werden geQin'
ST'i. d e t e e l t v a n rÜ'st e n andere gewassen (respectievelijk
d 6 b
_._ . . * , °uws). Alleen voor de bovenbedoelde 3585 bouws vindt

") I$ü eene circulaire van 22 Maart 1879 werd namens de Regering aan de residenten opgemerkt dat het ondergaan der straf, bedreigd tegen eigendunkelijke ontginning van domeingrond, op zich
zelf niet voldoende is om de ontginning te wettigen. Derhalve zou
aan de overtreders, tenzij b u n alsnog de vereischte vergunning kon
worden verleend, ook na het ondergaan der straf de verdere ontginning 01' bearbeiding der gronden ontzegd moeten blijven.

[*. 2.;
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Koloniaal ver.dug kun 1880. [Xed.n. (üuot-, I^dio.
VEttfiUNNINOBN VBHLKKXD DODK:

districtshoofden.

Gemiddeld
betrof du» elke
vergunning
(per persoon gerekend) onderstaande
uitgestrektheid

TOTAI.KN.

adsittent-

residenten.

residenten.

G E W E S T E N.
Aantal

Aantal

i.in bouws of

onderdeelen van.
bouws).
personen,
Per transport

bouws.

10 782 11067

Cheribon.

.

216

250

Tagal.

.

837

596

5

7

227

191

.

Pekalongan.
Samarang
Japara

.

.
.

Rembang
Soera ba ija

.

personen. bouws.

13
o

personen,

bouws.

bouws.

11 132 11 563

28
16

14

personen.

111

120

218

266

1 049

954

340

7

!»••/

325

*"i\.

52

55

»

55

110

101

145

152

255

253

82

55

225

192

247

188

220

' 220

15

307
188
335

302

1 183

894

32

59

»

Pasoeroean .

»

Probolinggo.

323

421

12

Bezoeld . .
Banjoewangi
Banjoemu .

891

592

292 !

32

59

1 384

1017

1

1

i385

1018

Hagelen .

.

1467

894

5

2

Kadoe.

.

3 406

1 658

23

31

1472
3 429

1689

Madioeu . .
Kediri. . .
Madura . .

6 562

6 839

59

467

217

.

Totaal
1876 *)
Over de drie voorafgegane jaren
] 1877
waren de totalen aLs j
hiernevens:
', 1878

1 110/

436

135/

1

ha»

1 150/

l4"
3671

896

120

279

6 741

7 585

95

280

362

457

40

91

»

497
40

26 63:;

23 918

105

559

1922

2 468

23 660 26 945

I50O

29 173

17 627

344

232

1168

2 042

30 985

19 901

,'500

281)04

18 382

57

67

892

1641

29 853

20 090

38 438

30 278

3 270

3 782

2 622

3 361

44 330 37 421

21

j 03/

f'5 0 0

•*•

»/

/S00

"I
:soo

356

(l 00

500

li) Over 1875, bet eerste jaar na de inwerking-treding der ontginnings-ordonnaneie, ontbreken de opgaven.
In 't vorig1 verslag (blz. 92) werd aangeteekenil dat iu
Kadoe . nadat de in cultuur gebragte gronden afgebakend
waren , in 1878 geen vergunningen tot ontginning verleend
werden , omdat de bevolking bij eene geregelde bebouwing
der reeds ontgonnen velden geen behoefte kon hebben aan
nieuwe gronden. In 1879 zijn , blijkens het voorafgegane
overzigt, niettemin aan onderscheidene aanvragers in Kadoe
weder vergunningen verleend. Het blijkt thans dat bij de
verleden jaar gedane mededeeling omtrent, de » nieuwe
g r o n d e n " , aan welke de bevolking in Kadoe geen behoefte
kon hebben . uitsluitend gedacht is aan de hooge b e r g terreinen. De in 1879 verleende vergunningen betroffen
woeste gr inden die tusschen de geregeld beplante des88gronden geBnclaveerd lagen.
Het in 't vorig verslag besproken denkbeeld om o n t Woude of schrale terreinen aan naburige dessa's ter bepianting met houtgewas voor eigen gebruik af te staan ,
zoo als in een paar districten van Hagelen bereids had
plaats gevonden . heeft vooralsnog geen verden toepassiiig gekregen. Wel heeft deswege overleg plaats gehad
niet de gewestelijke besturen , maar uit de ontvangen
adviezen is gebleken dat aan de bevolking geen helder
inziet in de zaak is kunnen gegeven worden , omdat men
op vele punten in het onzekere verkeerde omtrent de aun
baar toe te kennen regten of op te leggen lasten. Dientengevolge is het denkbeeld nader uitgewerkt in eene
ontwerp-regeling, die aan de residenten ter beoordeeling
is toegezonden. en waarbij als beginsel op den voorgrond

is gesteld dat de Staat eigenaar blijft ;mi de:: weder met
bosch beplanten g r o n d , en dat de dessu, met uitsluiting
van den Staat en van alle anderen . voor altijd het belastingvrij gebruik van het bosch en van de producten daarvan
heeft. welk gebruik ondeelbaar en onvervreemdbaar zal
zijn. Oe zaak is thans bij de gewestelijke besturen op nieuw
in behandeling genomen.
Uitgifte, van f/ronden in erfpacht. Op gelijke wijze als
vroeger voor de Preanger regentschappen , Pekalongan ,
Soerabaija Pasoeroean en Probolinggo geschiedde, zijn
onlangs ook voor Cheribon, Banjoemas . S a m a r a n g , Madioen , Kediri, Hagelen en Kadoe de streicen aangewezen ,
waar geen voor den aanplant van koffij geschikte woeste
gronden in erfpacht mogen worden uitgegeven. (Koninklijke
besluiten van 4 Maart en 6 Junij 1880 n°. 11 en 18.) ')
In die zeven gewesten te zamen zijn 36 districten geheel
en 15 gedeeltelijk gereserveerd : ) . Derhalve is nu in 12 van
de 18 gewesten waar de gouvernements-cultuur bestaat
uitvoering gegeven aan art. 9 / v a n het Koninklijk besluit
tot regeling der agrarische aangelegenheden , zoo als het
luidt volgeus Indisch Staatsblad 1877 n°. 270. Ten aanzien
') Eerstgenoemd besluit is in Indie bereids afgekondigd (zie
Indisch Staatsblad 1880 n«. 110).
2
) In de vjjf eerstgenoemde gewesten waren gereserveerd 35
districten geheel en 6 gedeeltelijk.

[*.

Kylage C.

Koloniaal verslag van 1880.
van een der overblijvende zes gewesten , namelijk Jnpara ,
is reeds uitgemaakt dat er van eene reserveering van streken
voor de koflijcultiiur op den bedoelden voet geen sprake
behoeft te wezen, omdat de omstandigheden er voor eene
aanzienlijke uitbreiding der gouvernements koflijeultuur
als volkscultuur niet gunstig zijn. Welligt zal men tot hetzelfde besluit moeten komen ten aanzien van sommige dar
vijf' andere gewesten (Bantam, Krawaug , T a g a l , Bezoeki
en Bitnjoewangi).
Enkele malen is het voorgekomen dat in do gereserveerde
•treken ter uitbreiding vau reeds bestaande ondernemingen
(éénmaal ook ter vestiging van eene nieuwe onderneming)
arenden in erfpacht werden aangevraagd , dio niet in het
algemeen voor de koffijteelt ongeschikt waren , maar door
hunne ligging onmogelijk in aanmerking konden komen
voor beplanting met koffij door de inlandsehe bevolking.
Vermits in die gevallen de weigeringder gronden volstrekt
niet zou strooken met het doel van het aangehaald art.
9 van hot Koninklijk besluit tot regeling der agrarische
aangelegenheden , is tot inwilliging der aanvragen oe.sioteu.
In het afgeloopen jaar werden weder een aantal perceelen
in erfpacht toegezegd of afgestaan , maar uitsluitend op
aanvraag van ondernemers die zelf woeste gronden hadden
uitgezocht. Aauiiicdi/it/c/i van perceelen door bet Gouvernement hebben sedert 1877 niet meer plaats gevonden.
Thans ia echter besloten weder eenige perceelen aan te
bieden in Pasoeroean (waarover straks nader), zoomede in
Probolinggo en Samarang. Toet/czei/d werden in 187'J 70
perceelen ' ) , en afgestaan 40 ! ) , waarvan er 7 in betzelfde
jaar waren toegezegd (onder de bedoelde 70 begrepen),
34 in 1878 , 4 in 1877 en 1 in 1870. De ingekomen crfpacht.;aanvragen, welke in het afgeloopen jaar voorloopig ofdeiinitief werden ingewilligd , hadden dus betrekking tot 115
verschillende perceelen, en van deze waren er 3doorChinezen , de andere alle door Europeanen aangevraagd 3 ). Voor

GEWESTEN.

Tagal
Pekalongan
Samaraug
Japara

Boerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki

Banjoewangi
Banjoemas
Bagelen
Kadoc
Ma Hoen
Kediri

[KfldofL (Uuot-) iuuie.J

22 dezer 115 perceelen werd da erfpacht niet op het volle
maximum van 75 jaren bepaald , dewijl de gronden bestemd
waren om een deel uit te maken van perceelen die reeds
in het bezit der aanvragers waren , en bet wensohelijk werd
geacht de erfpacht van de toe te voegen gronden te doen
eindigen te gelijk met het regt op de oorspronkelijke pereeelen. Men der in 1879 toegezegde perceelen (dat in Tagal)
bestond uit uioerasgrond , dien de aanvragers wilden bestemnien tot het aanleggen vau visch vijvers.
Waar aan de inwilliging der aanvragen om erfpacht
bijzondere voorwaarden werden verbonden , waren deze van
gelijken aard als in vorige jaren. Zoo werd weder ten
aanzien van eenige perceelen bedongen dat er geen koffij
geplant zou worden, en ten aanzien van andere dat dé
koffij die men er oogsten zou niet buiten het perceel zou

mogen worden bereid 4 ). Ook werden, waar het n o o d i g w a e ,

stipulatien gemaakt ter voorkoming dat door de uitgifte
vau eenig perceel in erfpacht de gelegenheid aan de inlandsche bevolking zou ontvallen om zich langs een weg
waaraan zij gewend was van de eene plaats naar de andere
te begeven . of wel ter verzekering dat voor later aan te
leggen wegen steeds de noodige grond ter vrije beschik*
king van het Gouvernement zou staan.
Van de in 1879 en vroeger afgestane perceelen werden
er in het afgeloopen jaar in de openbare registers ingeschreven — dus door de aanvragers aanvaard — 56 (te
zamen 16 873 bouws beslaande) ' ) , tegen 53 (te samen
groot 11 083 bouws) in 1878. Het aantal erfpaohts-ondernemingen vermeerderde dientengevolge weder het meest
in de residentien Preanger regentschappen en Kediri.
Hoe vele erfpachtsperceelen (zonder daarbij de ondemeniingen te rekenen die aanvankelijk in huur werden bezeten) bij het einde van 1879 in de verschillende gewesten
waren ingeschreven, en hoe vele nog niet waren aanvaard ,
kan blijken uit het volgende overzigt.

Afgestaan
Afgestaan
maar
en reeds in de
openbare registen
nog niet
ingeschreven.
ingeschreven, a)
Aantal
perceelen.

Bantam
Krawang
Preanger regentschappen .
Cheribon

Tweede Kamer, si

2.

Aantal
bouws.
c)

1
6
14
15
42

1 937
211
18 211
1 074
515
5 469
5 543
1217
241
0 970
1480
1000
420
197
1 199
3 258
5 013
16 254

261

70 215

/
2
74
4
1
29
32
3
2
22
4
2

ï

Aantal
perceeien.

Aantal
bouws.

e)

Toegezegd
en
nog niet
afgestaan, b)
Aantal
perceelen.

Aantal
bouws.
c)
315

390
»

1210

»
y>

179
•

1033

»
7>

»
7>
7>

»
151
»
15

d) 500
4 069

l
) Ongerekend één perceel (250 bouws in Tagal), waarvan de
toezegging nog in hetzelfde jaar kwam te vervallen, omdat de aanvrager van de gronden afzag. Onder de boven bedoelde 76 perceelen
zijn er 3 begrepen (één van G bouws in Pekalongan , één van 515 bouws
in Tagal en één van 300 bouws in Probolinggo) die in 1S77 en 187S
reeds eenmaal aan dezelfde personen waren toegezegd, maar ingevolge
die eerste toezegging niet aan hen hadden kunnen worden afgestaan,
omdat zjj den gestelden termijn voor het opmeten der gronden ongebruikt hadden laten verloopeu of andere verzuimen hadden begaan.
') Hieronder één perceel ter grootte van 30 bouws in de Preanger
regentschappen dat in 1878 reeds aan een ander afgestaan, maar
door dezen ten slotte niet aanvaard was.
») De aanvragen van Chinezen betroffen 390, 300 en 488 bouws
in Uantam, de Preanger regentschappen en Madiocn.

Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1880-1881.

30
•»

1

6
8
:>
2
15
1
1
1
1
3
4
K>

7
88

Aanmerkitigen.

12 451

»
132
821

a) Ongerekend één perceel (456
bouws in Kediri, in 1878 afgestaan),
waarvan de toewijzing vervallen is
omdat de aanvrager van de gronden
heelt afgezien.
Ii) Voor 27 van de in deze rubriek

perceelen is, in plaats van
095 vermelde
de in de aanvraag vermelde geschatte
uitgestrektheid, reeds de — in de eerste
>

1200 vier maanden van 1880 afgestane — wer7 181 kel\jke grootte ingevuld,

300
e) Waar onderdeden van een bouw
300 voorkomen, is hier voor elk perceel de
300 uitgestrektheid in volle bouws afgerond.
100

(/) Een gedeelte van het perceel
1 500 moest
nog nader worden opgemeten,

339
734

2 900
29 268

zoodat de juiste uitgestrektheid van het
geheele perceel eerst zal runnen worden
opgegeven wanneer de inschrijving heeft
plaats gehad.

4
) Bjj een Indisch besluit van 4 April 1880 (Jmmtdé Cuuram van
' 6 April) is als beginsel aangenomen om dit laatste beding voortaan
,1 altjjd op te leggen wanneer aan erfpachters gronden worden afgestaan die gelegen zjjn in of nabij districten bjj de gouvernements
koffijcultuur ingedeeld. De hoofden van gewestelijk bestuur zyn
i echter bevoegd verklaard om ten deze uitzonderingen toe te laten,
doch hunne vergunningen zullen steeds weder opgezegd kunnen
, worden. Het oogmerk van het bedoelde beding is natuurlijk om
I geen aanleiding te doen ontstaan tot onttrekking van gouvernementskoftij aan de vcrpligte levering.

*) Voor eene nadere aanwijzing dier 56 perceelen kan dienen de
bijlage betreffende den landbouw op de erfpachts- (en huur-) landen
op Java, behoorende bjj hoofdstuk O, afd. I , § 1.

[ë. 2.]
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Kolouiaa. VOfidug VOD loSO.
In 187!) werden 88 aanvragen om erfpacht

afgemeten;

dienaangaande vindt men nadere opgaven in bijlage O.
Vüoi- drie van deze aanvragen was de reden der afwijzing
hierin gelegen dat zij alle betrekking hadden op eene en
dezelfde streek in liet niet voor de gouvernements-koffijc u l t u u r gereserveerde gedeelte van liet district Gondanglegi (afdeeling M a l a n g , residentie Pasoeroean). De Indische
Regering meende niet beter te kunnen doen dan eene gelegenheid tot regelmatige mededinging te openen , duor
in die streek eenige perceelen in erfpacht aan te bitden.
Hiertoe wordt het noodige voorbereid.
Van al de nieuw uitgegeven (d. i. niet vroeger in huur
of met regt van opstal bezeten) erfpachtsperceelen had er
in 1879 nog slechts een pacht en verponding1 te betalen.
In 1880 klimt het aantal der belastingplichtige perceelen
tot 1 9 , die te samen zullen afwerpen aan pacht f 21 370 ' ) ,
en aan verponding omstreeks f 5000. Wanneer al de 261
op 31 December 1879 ingeschreven erfpachtsperceelen belastingpligtig zullen zijn geworden . zullen zij alleen aan
pacht f 252 540 moeten opbrengen, liet bedrag der eventueel van al die perceleen te heffen verponding is natuurlijk niet bij voorbaat op te Keven.
Aan hoofdgeld voor de u i hunne ronden gevestigde
vaste arbeiders (f 5 voor eiken arbeider die jaarlijks meer
dan zes maanden aldaar heeft gewoond) is door de erfpachters op Java (daaronder begrepen degenen die hunne
gronden vroeger in !mur bezaten) over 1879 betaald f 37 7 6 5 ,
tegen f 34 780 over 1878, in welk laatste cijfer thans ook
ia opgenomen het achterstallige uit de Preanger regentschappen en Pasoeroean, waarop in 't vorig verslag (blz.
94) gedoeld werd. In de Preanger regentschappen werd
ook niet al het over 1879 verschuldigde bij tijds voldaan.
Veriaïi'jufj tan huur door erfpacht.
In het afgeloopen
jaar zijn twee perceelen , die tot dusver in h u u r bezeten
w e r d e n , in erfpacht afgestaan , namelijk Kalimas in Samarang en de Ledoksche theetuinen in Bagelen, beide
reeds in 't vorig verslag genoemd , terwijl één perceel,
waarmede hetzelfde vroeger reeds geschied w a s , namelijk
Samirono in S a m a r a n g , in tweeën werd gesplitst. Dientengevolge klom het aantal in erfpacht afgestane huurperceelen van 61 tot 64. Van deze 64 perceelen, die vroeger jaarlijks aan huur hadden op te brengen f 187 6 5 9 ,
zal n u voortaan jaarlijks zijn te ontvangen : aan pacht
f 139 208 "), en aan verponding (volgens de globale taxatie
o]) het tijdstip van de toezegging in erfpacht) f 74 532 3 ) ,
te zamen al zoo f 2 1 3 740, waarbij nog komt het hoofdgeld
voor de op de gronden gevestigde arbeiders, dat door de,
huurders niet behoefde te worden opgebragt.
Ook deze perceelen zijn alle afzonderlijk opgegeven in
de bovenbedoelde bijlage, behoorende bij hoofdstuk O.
Bij het eind van 1879 bleven nog eenige aanvragen om
vervanging van huur door erfpacht in behandeling. Drie
daarvan (betreffende de in de Preanger regentschappen
gelegen thee-ondernemingen Parakansalak, Siuagar en
Tjirohani) zijn sedert afgedaan. De vervanging van de huur
dezer perceelen door erfpacht zal geregeld worden op de
wijze, aangegeven in 't verslag van 1878, blz. 98.
Verhuur van gronden. De in 't vorig verslag bedoelde
huurovereenkomst, betreffende eenige tot het land Bloeboer
(afdeeling Buitenzorg) behoorende stukken grond (te zamen
3036/30o bouws), kwam in 1879 tot stand ; de h u u r is gesloten voor 20 jaren , en de h u u r s c h a t , die reeds dadelijk
is i n g e g a a n , bedraagt f 5 p ;• bouw. Overigesns werden
geen nieuwe huurcontracten gesloten eu evenmin nieuwe
aanvragen gedaan. In den loop van 1879 werden twee
i) Voorts is voor enkele grondstukken, vroeger met regt van
opstal bezeten, f 98,985 verschuldigd, waarbij noS komt f90 voor
de gronden van Blorok, na afloop der huur in erfpacht uitgegeven.
Over den te innen canon van de perceelen waarvan de huur in
erfpacht is geconverteerd, wordt gehandeld in de volgende rubriek.
:

) Voor de aan twee dezer gewezen huurondernemingen toegevoegdc en in de erfpacht begrepen nieuwe gedeelten, waarvoor
thans nog vrijstelling van canon genoten wordt, zal te z(jner tüd
aan pachtsom bovendien nog zijn op te brengen f 1926.
3
) Hieronder f 3000 voor Kalimas en f 1096 voor de Ledoksche
theetuinen, in welk laatste bedrag mede begrepen is de globale
taxatie der verponding over de tot de onderneming behoorende en
mede in erfpacht geconverteerde regten van opstal.

[2\'odeil. (ÜOst-; inuie.J

huurcontracten ontbonden omdat de huur door erfpacht
werd vervangen ; beide zijn reeds in de voorgaande rubriek
genoemd. Bij den aanvang van 1880 werden nog 49 perceelen in h u u r bezeten , te zamen groot 17 223 bouws;
men vindt ze alle vermeld in de reeds aangenaaide bijlage
van hoofdstuk O.
Met betrekking tot het koflijland Wonoredjo in Japara ,
waarvan de huur op 31 December 1878 afliep, valt — na
hetgeen in 't vorig verslag omtrent de verdere benuttiging
der gronden is gezegd — nog aan te teekenen, dat de aanwezige gebouwen van den ondernemer zijn overgenomen
voor eene som van f 3500; het woonhuis is bestemd om
tot passangrahan en het pakhuis om tot hulp-koffijinkooppakhuis te worden gebezigd. Eene op het land aanwezige
bamboezen loods met kleine koifijpelmolen zou bij publieken
verkoop worden opgeruimd.
Verkoop van grond. De volgende staat geeft een g e westeliJK overzigt van de gezamenlijke uitgestrektheid der
» kleine stukken gronds " in 1879 op den voet van art. 62 ,
2de lid, van het Regeringsreglement door het Gouvernement aan particulieren (ook aan inlanders) in eigendom
afgestaan , en de daarvoor bedongen koopprijzen.

Gewesten.

Uitgestrektheid in
M2.

Betaalde
koopprijs.

Bantam

8 177

144

Batavia

123 602

16 375

Krawang

144 963

3149

Preanger regentschappen

140 578

5 581

Cheribon

210 706

7 313

Tagal

143 C13

10142

Pekalongan

42 881

1853

Samarang

42 275

5 776

Japara

7* 432

3 537

lïembang

lóii 4b0

8 588

Soerabaija

GO 025

15 700

Pasoeroean

129 5C8

7 021

Probolinggo

38 336

2563

Bezoeki

29 928

1362

2153

38

Banjoemas

47 758

3 839

Bagelen

40 063

1966

6 584

953

69 389

500

141 931

12 884

2*24

97

1 659 816

110 981

Banjoewangi

Kadoe
Madioen
Kediri

Matiura
Te zamen .

Openbare verkoop bij opbod, op den voet van Indisch
Staatsblad 1876 n°. 1 1 7 , vond in 1879 alleen plaats in
Batavia, S a m a r a n g , Banjoemas en Bagelen. De totale
uitgestrektheid der geveilde perceelen in elk dezer vier
gewesten bedroeg 1457 6 , 4 9 6 , 1031 , en 8071 M»., en zij
bragten op f 3 1 5 , f 1495, f 84 en f 1039.
Speciaal voor den aanbouw van woonhuizen werden van
de daartoe door het Gouvernement aangewezen terreinen
te Buitenzorg (vorig verslag blz. 95) in 1879 vier perceelen publiek verkocht voor f 676 , f 5 0 1 , f881 en f 3 6 1 .
Bij het eind van het jaar waren echter die sommen nog
niet voldaan.

[J. 2.1
Koloniaal veislag van lö»0.
Afstand van qroiid met reijl van opstal. De volgende opgaaf doet zien in welke gewesten gedurende 1879 g r o n den met regt van opstal werden uitgegeven , en hoeveel

de daarvoor (in eene) veraebuldigde betaling bedroeg.

Uitgestrektbeid in
M:.

Gewesten.

Preanger regentaobappen

.

Bnnjoemas

Te zamen . .

38 988

prijzen.

698

522 992

12 730

4 493

114

47 510

1 273

429 042

3 420

2315

55

610

31

1 040 550

f

bouws groot, in erfpacht afgestaan. Of de Inschrijving sedert
beeft plaats gehad , il bier te lou Ie ucg ui il gebleken -).
Op twee aanvragen om erfpacht werd in 1879 afwijzend
beschikt, (nadat eene uitgifte der gewen.-rhte gronden (in

de Padangaehe Bovenlanden ireletren) in strijd zou zijn
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§ 2. Buitenbetütingtn.
Gouteïiicmeulslaïided op Sumatta. Zoo ala in bet verslag
van 1877 (blz. 211/212) is medegedeeld, wenschte de Regering ook ter Sumatra's W e s t k u s t , in gelijken geest als
op J a v a , bejiaalde streken aan te wijzen, d ; e voor de
gouverneirients-kolBjcultuur gereserveerd en alzoo van de
uitgifte in erfpacht uitgesloten zouden worden. Tot dusver zijn te dezer zake nog geen aannemelijke voorstellen
verkregen kunnen worden, maar de gouverneur is uitgenoodigd om zich te blijveu toeleggen op bet verzamelen
van de gegevens die noodig zijn om tot eene doelmatige
regeling te geraken.
Hét aantal ingeschreven erfpachtsperceelen in genoemd
gewest vermeerderde in 1879 met 3 , namelijk 2 in de
Padangsche Benedenlanden , ter grootte van ruim 34 270 /, 00
en 4 4,1 / 50() b o o m , beide eerst in hetzelfde jaar aan de
aanvragers toegezegd , en 1 in de Padangsche Bovenland e n , groot 635 bouwa, van welks toezegging (op 29 December 1878) reeds in 't vorig verslag werd melding gemaakt, doch welks grootte toen abusievelijk op 040 bouws
werd gesteld. Dit laatste perceel was nog niet geoccupeerd
toen bet in erfpacht werd afgestaan; de beide andere waren
reeds in het feitelijk bezit der aanvragers, die zich indertijd, toen er nog geen erfpachtsverordening voor Sumatra
was uitgevaardigd, van de tusschenkoinst der inlandsche
hoofden hadden bediend om de gronden magtig te worden.
Door de inschrijving dezer 3 perceelcn klom 'net getal
erfpaehts-oiidernemingen ter Sumatra's Westkust in 1879
tot 10, te zamen eene uitgestrektheid van 7842 bouws
beslaande. Van die 10 ondernemingen, alle vermeld in
eene der bijlagen van hoofdstuk O , afd. I , § 2 , zijn er
14, te zamen 0140 bouws beslaande, gevestigd op gronden
die reeds in het feitelijk bezit der aanvragers waren vóórdat ze hun regtmatig door het Gouvernement in erfpacht
werden afgestaai: '). Ingevolge t. .e in 1879 geda: 8 toezegging is in April j l . nog één perceel in de Padangsche
Bovenlanden, Boekit Gompong geheeten en ruim 070

•) In 't vorig verslag is reeds gezegd dat eenige der langs onregelmatigen weg verkregen perceelcn ter Sumatra's Westkust niet
van gouvernementswege zijn kunnen worden afgestaan toen de occupanten een regelmatigen titel aanvroegen. In 1879 is in dien zin
weder beslist ten aanzien van een perceel, groot 488 bouws in de
Padangsche Bovenlanden, hetwelk de houder zich door het Gouvernement in huur wenschte te zien afgestaan. De gemaakte kosten
van opmeting zjjn echter den aanvrager van landswege vergoed georden met 50 pet. verhooging. Voor 2 andere reeds geoccupeerde
perceelen,
mede in de Padangsche Bovenlanden, groot 160 en 300
Mtan Sè ? m aSduemn a t^r an ^ K ™n 1880 erfpacht toegezegd. Thans be- '
vea'tLi» a,e r n e m i n ' s Westkust nog 3 op onregelmatigen voet gegedrin
een, tot wier wettiging nog geen stappen zijn

met de belangen van liet Gouvernement en van de bevolking. De eene aanvraag betrof eene niet opgegeven uitge*
streictbeid nabij d« onderneming Loeboe Soelassi in bet
district Ooegoe; de andere had betrekking tot 450 bouwa
gelegen te Pau Tingeh op de grens der districten Linten
en Hulaban *).
Van eene regeling van bet ontginningsregi der inlau 1sche bevolking ter Sumatra's Westkust is voorloopig afgezien. Het is beter geacht daarmede te wachten totdat
de velerlei andere regelingen, die voor <!it gewest in de
laatste jaren uitgevaardigd zijn, wat langer zullen hebben
gewerkt. Bovendien bestaat hier veel minder behoefte aan
eene verordening op de ontginningen dan op Java het
geval was , dewijl de bevolking schaars en .Ie uitgestrektiieid der woeste gronden zóó groot in , dat eenige roofbouw
er vooralsnog weinig zal kunnen schaden.
W a t de overige gouvernenientslanden van Sumatra betreft, is inet betrekking tot de agrarische aangelegenheden
weinig aan te teekenen. In de residentie Palembang werd
eene erfpachtsaanvraag ingediend (die nog in I "'/indeling
is). De in 't vorig verslag aangekondigde aanbieding in
erfpacht van een paar perceelen op het eiland Bengkalis.
tot de residentie Sumatra's Oostkust beboorende . heeft nog
niet plaats gevonden.
Op den voet van art. 0 2 . 2de lid, van het Ecgeriugsreglement werden door het Gouvernement in eigendom
afgestaan één perceel ter grootte van 35(0 M : . in de residentie Sumatra's Oostkust, vojr f 1 7 5 , en verschillende
stukjes grond tot eene totale uitgestrektheid van 17 811 M*.
in de residentie P a l e m b a n g , alle t^ zamen voor f 690.
Gouvernement van Ccieles en ouderJioorujlieden. Behalve
enkele kleine terreinen die in eigendom werden afgestaan *),
zijn in 1879 in dit gewest '^ctiii gouvernements-gr^nden
uitgegeven. De ondernemers , die blijkens het vorig verslag
op het eiland Kabia guano wenschten in te zamelen , en
dit eiland daartoe op bijzondere voorwaarden in erfpacht
zouden ontvangen, hadden bij het eind van 1879 nog
geen inschrijving gevraagd. Op een verzoek o m z e s m a a n den uitstel was in Janij 1879 door de Indische Regering
gunstig beschikt. Ken hunner had inmiddels aanzoek gedaan om voor tien jaren ue eilanden Lari-Larian , gelegen
in straat Makasser, in erfpacht te verkrijgen , maar bleef
tot dusver in gebreke de vereischte gegevens omtrent
hunne l i g g i n g , grootte enz. te verstrekken, zonder welke
op de aanvrage niet kan worden beschikt.
Mcnado. Vermits nagenoeg geen resultaat was bespeurd
van de in Jauuarij 1878 door het gewestelijk bestuur aangewende poging urn de Europeanen en vreemde oosterlingen in de Minahassa , die zich op onregelmatige wijze
in het bez ; t van gouvernementsgronden hadden gesteld ,
er toe te brengen dat zij zich ter verkrijging van wettige
titels tot het Gouvernement wendden, is de Indische Regering in September 1879 overgegaan tot de uitvaardiging
eener ordonnancie (Indisch Staatsblad n°. 279), waarbij aan
2) Voor de ontginning van genoemd perceel, (lat voor de koftijcultuur zal bestemd worden, heeft zich te Ams:: i-dam 'ene ;...amlooze vennootschap gevormd, op welker akte vanoprigtingonlangs
(Slaalsrmirant van 23 Julu 1880) de vereischte bewilliging is verleend.
3
) In verband met de in 't vorig verslag (blz. 96) vermelde beslissing, dat inlandsche erfpachters ter Sumatra's Westkust niet verpligt zijn de op hunne gronden geteelde kol'rij aan het Gouvernement te leveren, verdient aanteekening, dat sedert ééu erfpaehtspercecl geheel, en een ander voor 9/10 gedeelten op een inlander is
overgedragen. Van de 14 andere perceelen staat er 1 ten name van
een Chinees; de overige zjjn alle in handen van Europeanen. In
1879 werd aan hoofdgeld voor de op de perceelen wonende arbeiders (f 2,50 per man) ontvangen f 940, tegen t' 790 in 1878. De
verschuldigde pacht bedraagt voor alle perceelen te zamen f 7842.
(f 1 per bouw). Vrijstelling gedurende de eerste jaren, zoo als op
J a v a , wordt niet genoten.

*) Te zamen groot 69 445 M : , waarvoor ontvangen werd f 4554.
Hieronder was één perceel (5323 M!) dat publiek verkocht werd
en opbragt i 1226.
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«ie nalatigen een termijn la gesteld om hun verzuim goed
ti! maken. Vóór 31 December 1880 zullen zij een wettigeo
titel moeten aanvragen of wel de geoccupeerde gronden
moeten ontruimen.
W a t de uitgifte van gronden in erfpacht in dit gewest

betreft, la, ten vervolge op du mcdodêelingen in hut vorig
verslag (blz. 98/97), het navolgende aan te teekenen.
De twee reeds in 1878 afgestane perceelen (ter grootte
van omstreeks 2413 en 2470 houws) zijn in 1879 in de
registers ingeschreven. Nopens de uitgifte van bet eiland
Bangka in erfpacht kon nog niet heslist worden , daar het
proces , waarvan in 't vorig verslag sprake was , oog niet
is afgeloopen. Het door den feitelijkon bezitter aangevraagde
perceel in liet district Toelian (ter grootte van ruim 418
bouws) ia hem in Xovember 187!* in erfpacht gegeven ,
onder beding echter dat tot de inschrijving niet zou worden overgegaan dan nadat liet districtshoofd , door wicn
hij zich den grond eerst had laten afstaan , van alle aan-

sprakan daarop had afgezien.

Eindelijk is iu 187!» een (in 't vorig verslag nog niet
vernield) perceel van 741 houws in het district Tonsea in
erfpacht toegezegd. (Of dit perceel ook reeds in het feitelijk bezit van den aanvrager was , blijkt niet.)
In het afgeloopen jaar kwam in de Minakassa slechts
een enkel geval voor van verhuur van grond door een
inlander aan een niet-inlander. (Verg. de ordonnancie van
17 Junij 1877. Indisch Staatsblad n°. 127;. De overeen*
komst werd echter niet ter registratie aangeboden.
Ai/iltotU'.i. Het aantal erfpachtsperceelen in deze residentie
bleef onveranderd, en nieuwe aanvragen om erfpacht werden in 187!» niet ontvangen. Daarentegen werden weder
eenige kleine stukken grands door het Gouvernement in
eigendom afgestaan. Voor onder'a hands verkochte perceelen (te zamen 3939 M'.) werd f 2740 o n t v a n g e n , terwijl
de publieke verkoop van een perceel, groot 2123 M*.,
f 252Ö opbragt.
Ternate. Door de ordonnancie van 12 Januarij 1880 (Indisch Staatsblad n°. 8) is gelegenheid gegeven om ook in
de residentie ï e r n a t e gronden die tot het Staatsdomein
hehooren in erfpacht te verkrijgen . en wel geheel op dezelfde voorwaarden als in Amboina , Celebed en Büliton.
Het terrein, waar deze verordening bestemd is te w e r k e n ,
is natuurlijk zeer beperkt, omdat zij niet toepasselijk is
op het gebied der inlandsche v o n t e n , die zelf aan E u r o peanen of vreemde oosterlingen gronden kunnen afstaan
behoudens de voorkennis en goedkeuring van het Gouvernement. Ter zake van de in 't vorig verslag bedoelde
verhuring van een perceel door den sultan van Batjaii is
in 1879 eene schriftelijke overeenkomst tot stand gekomen ,
tot wier bekrachtiging de resident van Ternate door de
Indische Regering is gemagtigd geworden. In Januarij j l .
is voorts alsnog door de Indische Regering bekrachtigd
eene reeds in 1805 gesloten en destijds alleen bij het gewestelijk bestuur geregistreerde overeenkomst. waarbij de
sultan van ïidore de landen Oba en Sofili op de westkust

van Halmaheira aan een Europeachen ondernemer bad ver-

regten op den grond en de verschillende vormen van grond*
bezit zijn ontstaan, — nopens de actueele gebruiken ten
opzigte van de vestiging en het verlies van regten op den
grond , — nopens de relatieve waarde der onderscheidene
vormen van het grondbezit, — en nopens de mate waarin
en Je wijze waarop de regten der grondbezitters gewaar*
borgd zijn of nader bevestigd zouden kunnen worden. Bij
de bewerking van dit stuk werden ook geraadpleegd de
uitkomsten van de onderzoekingen door het personeel der

statistieke opneming in verschillende gewesten verrigt,

loomede — voor het historisch gedeelte — de in het oude
archief te Batavia aanwezige bescheiden uit den tijd der
Oost-Indische Compagnie. Het derde of laatste deel van het
eind résumé is no<r in bewerking*.

In het afgeloop-jn jaar werden de metingen voor het
nieuwe kadaster voortgezet te Soerabaija, .Samarang en
Baiidong, en werd een begin gemaakt met de metingen
te Tjiandjoer en te Pasoeroean. Met. Inbegrip der vijf van
de statistieke opneming overgegane landmeten waren voor
dezen arbeid in het begin van het jaar 10 landmeten eu
10 adjunct-landmeters beschikbaar, doei; later minder,
zoo als hieronder blijken zal.
Te Batavia, waar de metingen in 1878 waren afgeloopen , werd het kadastraal bureau nog op den ouden
voet beheerd door den bewaarder met 2 adjunct-landmeters ,
terwij'. zij zich bezig bielden met de oveiwijziugen die
noodig waren om het oude kadaster met het nieuwe iu
verband te brengen. Voorts werd een betrekkelijk groot
aantal aanvragen om afstand van grond . waaronder ook
van vroegen jaren , door den bewaarder afgedaan : ;.
Van de 426 mnntri's der opgeheven statistieke opneming
werden er 138 bij de kadastrale metingen werkr.aam g e steld en 218 bestemd om voorloopig op den ouden voet
voort te gaan met het opmeten van grond', era..deringen
en met de daaruit voortvloeiende bijwerking der bestaande
kaarten, terwijl de overige 70 Leiast werden met het meten
der grenzen tu.-schen de afgebakende tegalgronden der
inlandsche gemeenten en de tot het .Staatsdomein behoorende woeste gronden.
De kadastrale metingen vorderden in 1879 minder snel
dan men gewenscht had. In 't geheel werd namelijk slechts
opgemeten eene oppervlakte van 16 700 hektaren met 17400
perceelen "), en daarvan werd ongeveer '/« gedeelte in
kaart gebragt. Niet alleen was iiet Buropeeecb personeel,
doordien in den loop van 1879 twee landmeters tot herstel
van gezondheid, naar Europa moesten vertrekken en drie
adjunct-landmeters wegens ziekte geruimen tijd mede geen
dienst konden doen. 1e zwak voor iiet onderhanden zijnde
werk , maar bovendien was (.ene oorzaak van vertraging
hierin gelegen dat naauwelijks een vierde van het iulandsch
persoueel met de bij het kadaster gevolgde methode van
werken reeds vertrouwd kon worden g e a c h t . zoodat 75 pet.
der mantri's nog voortdurend van nabij lei'.ing en toezigt
noodig hadden.
In het najaar van 1879 zijn ter versterking van het

huurd '). Verder is nog eene aanvrage aanhangig betreffende eene exploitatie van de henoorden Nieuw-Guinea
gelegen Mapia- of St. Davids-eilanden en van de o m l i g :
) De ontvangsten (ten bate van 's lands kas) ter zake van uitgende riffen en banken; zie daarover blz. 23 van dit vergereikte meetbrieven, extraeten enz. en van het geven van inlichslag. De hooger genoemde ordonnancie van 12 Januarij 1880
tingen uit de kadastrale bescheiden, bedroegen bjj het kadastraal
heeft tot dusver nog slechts in zoover toepassing erlangd, ! bureau te Batavia over 187'J t' 6 111,20 (het zegelregt daaronder
dat een gedeelte van het eiland Obi aan een Europeachen
begrepe::;.
ingezetene vau Ternate in erfpacht is toegelegd.
*) Te Soerabaija ruim 3000 hektaren, met 5500 perceelen.
„ Samarang
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,
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,
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V. A.ORABI8CHS EN KADASTRALE OPNEMINGEN.
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„
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„
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, 2500
,
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,
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§ 1. Agrarische opnemingen.
Van het gemetene werd in kaart gebragt te Soerabajja ongeveer
de helft, te Samarang p. m. Vs, en te Band0ngp.rn.V3- Overigens
werd door de sectie Tjiandjoer het district Maleber getrianguleerd
In Mei j l . is te Batavia van de pers gekomen het 2de
en werden door de sectie Pasoeroean de noodige driehoeks- eu polygedeelte van het bij de afdeeling » statistiek " ter a l g e goonmetingen in het district Pasoeroean verrigt. Men kon hier nog
meene secretarie bewerkte eindrésumé betreffende het in
geen aansluiting krijgen met de triangulatie van den topografischea
1867 ingesteld onderzoek naar de regten der bevolking
dienst, dewijl zich verschillen voordeden die het noodig maakten
de topografische pnnten op nieuw te bepalen; hiermede hield men
van Java en Madura op den grond. Hierin is vernield wat
zich in den aanvang van 1880 onledig.
bij het onderzoek is gebleken nopens de wijze waarop de
Sedert den aanvang der kadastrale metingen (in 1874) tot op
1 Februarü 1880 was door het kadaster in 't geheel gemeten eene
') Zie over die onderneming o. a. liet verslag van 1878, blz. 209, oppervlakte van 37000 hektaren met p. m. 40000 perceelen, waarvan ongeveer '7i was in kaart gebragt.
noot 1.
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personeel vier ervaren landmetors uit Nederland a a n g e - ! der hun aanvankelijk — zie Indisch Staatsblad 1874 n".
vraagd , die zoo siioodig mogelijk uitgezonden en in April i 37 — toegedachte wisselvallige inkomsten) in vast trakil. in Indie aangekomen zijn. voorts is in Indie een examen > tement geconverteerd,
voor adjunct-land meters uitgeschreven , en ten gevolge daarOverigens verdient nog aanteekening dat in Augustus
van zijn in den aanvang van dit jaar negen ambtenaren
1879 (Bijblad op bet Indisch Staatsblad »°. 3431) voorschriften
van dien ran"" aangesteld kunnen worden '). In 1880 hoopte
werden vastgesteld tot regeling van de détails (Ier kadastrale
men nu ook te Kediri en te Proholinggo met kadastrale
metingen in het binnenland (alleen te bewerkstelligen in
metingen te kunnen beginnen, en in de gelegenheid te zijn
die residentie» waar da triangulatien van de geografische en
om den bewaarder te Batavia, in het belang der spoedige
topografische diensten hebban plaats g e h a d , en de punten
voltooijing van den administratieve*) arbeid ten behoeve
va» driehoeksmeting ?.ijn verzekerd).
van het nieuwe kadaster, de hesehikking te geven over
een geroutineerde» landmeter. De versterking van het per§ 3. Topografische opuminff van Zutd-Celebes.
soneel heeft bet inmiddels reeds mogelijk gemaakt om in
Mei jl. tot de instelling eener kadastrale bewaring te SoeBlijkens 't vorig verslag (bh. 98) was in 1878 de hierrabaija over te gaan (Indisch Staatsblad 1880 »°. J 03). In
bedoelde opneming ten einde g e b r a g t , doch werd het perverband daarmede is voor de residentie Soerabaija van toesoneel, dat daarmede belast was geweest, niet dadelijk
passing verklaard dat gedeelte van Indisch Staatsblad 1879
ontbonden, omdat het wenschelijk werd geacht de diensten
n°. 164, hetwelk betrekking heeft op den geleidelijken
der opnemen nog te benuttigen voor enne opmeting der
overgang der functie» van gezworen land meter op de ambdoor het Gouvernement aan Europeanen en inlanders in
tenaren van het kadaster.
vruchtgebruik of op Benige andere wdj/.e afgestane velden.
De vraag of omtrent de bijhouding der kaarten van de vroeIn December 1879 kwam ook deze arbeid gereed, waarna
gere statistieke opneming nadere regelingen noodig waren,
in diezelfde maand het nog aanwezige personeel buiten
werd i» loco onderzocht door den ingenieur, chef van bet kadienst werd gesteld. Uit de voorhanden gegevens der afdaster , die zich bij deze inspectie deed vergezellen door de»
geloopen opnemingen worden thans bij het topografisch
ambtenaar die laatstelijk aan het hoofd van het teekenbureau
bureau te Batavia een afstand wijzer met bijbehoorend kaartje
der gemelde opneming had gestaan e» mede (voor de bevan Zuid-Celebes, benevens eene topografische beschrijving
trekking van bewaarder 2de klasse) bij liet kadaster overvan die landstreek vervaardigd. Benige brouillonbladen der
gegaan was. Alle onderzoekingen , die werden ingesteld ter
opneming werden in 1879 bij genoemd bureau in 't net
bepaling va» de juistheid der bedoelde kaarten, leverden ,
geteekend (verg. blz. 36 hiervóór).
zoo als te verwachte» was (verg. het verslag van 1878,
blz. 101), zeer ongunstige uitkomsten op. Evenwel bleken
VI.
THANSPOETEN.
de hoofden van gewestelijk bestuur zonder uitzondering
zeer op het behoud en de bijhouding daarvan gesteld te
zijn , omdat men de dessakaarten bij gebrek aa» beter kon
De aannemers voor het vervoer van gouvernementsbenuttigen ter bepaling van de uitgestrektheid <hr landproducten enz. hadden in het afgaloopen jaar met vele
rentepligtige gronden, en omdat de districtskaarten in elk
moeijelijkheden te kampen De komjoogst kwam laat en
geval een bruikbaar overzigt gaven van het gebied der
op eens binnen , en overtrof ver de r a m i n g ; terwijl de
verschillende dessa's en van de wijze waarop de gronde»
transportwegen door aanhoudende regens, ook in den
van de eene dessa tusschen die van de andere geënclaveeid
OOStmoesson , zeer veel te wenschen overlieten. Deze beliggen , zoomede van de rigting der wegen en van den
1 waren delen zich in meerdere of mindere mate bij alle
loop der rivieren en besproeijingskanalen. Daarom is betransporten gevoelen. Bovendien ondervond de aannemer
slist dat de bijhouding van de dessakaarten en de daarbij
in de residentie Preanger regentschappen groote moeijebehoorende staten overal zal worden voortgezet voor zoolijklieden ten gevolge van de runderpest. Op grond van
ver die noodig is om bekend te blijven met de uitgestrek1een en ander werd aan verscheidene transport-aannemers
heid der verschillende soorten van landrentepligtige groneene verlenging toegestaan va» den termijn van afvoer,
den , en de bijhouding der districtskaarten voor zooverre
en moest in de zoo even genoemde residentie het bestuur
die vereischt wordt om een overzigt te behouden van de
zich (voor rekening en risico van de» aannemer) met ee»
betrekkelijke ligging der gronde» van de verschillende
gedeelte van het koffijtransport belasten.
dessa's, van den loop der rivieren , de bestaande wegen ,
In twaalf gewesten (Krawang, Cheribon, Tagal, Bamawaterleidingen enz. Men zal zich dus bepalen tot het oprang , Soerabaija , Pasoeroean , Proholinggo, Bezoeki, Banmeten , inschetsen en voor zooveel noodig »oteere» (in de joewangi, Kediri, Benkoelen en Westerafdeeling van Borneo)
staten) van alle veranderingen die eene wijziging in de
werden , met het oog op de expiratie der bestaande conuitgestrektheid der landrentepligtige gronden tengevolge
tracten bij het einde van 1879, nieuwe aanbestedingen
hebben , en van die welke de grenzen der gronden van
gehouden, in 't geheel voor veertien transporten *).
elke dessa, de rivieren , wegen , waterleidingen enz. beDe meeste der nieuwe contracten — alle nader omschretrefl'en. Hiervoor zijn niet meer dan 100 van de 218 tot
ven in bijlage P — werden weder voor drie jaren gesloten ;
dusver voor de bijhouding afgezonderde mantri's noodig
slechts drie contracten werden voor vijfjaren aangegaan,
g e a c h t , en deze zullen in het vervolg, overeenkomstig
en één , betreffende een deel der transporten in Kediri,
eene door den directeur van binnenlanusch bestuur vastgevoor twee jaren , niet beding- evenwel dat het voor drie
stelde instructie, het werk der bijhouding verrigten onder
jaren zal gelden wanneer op 1 Janunrij 1882 nog niet van
directe leiding en toezigt van een bewaarder van liet kaden spoorweg Soerabaija-Kediri inogt zijn gebruik te
daster, geadsisteerd door 2 adjunet-landmeters. Om de
maken. De contracten voor vijf jaren betroffen: 1°. het
ambtenaren van het binnenlandse!) bestuur het raadplegen
kolfijvervoer enz. in K r a w a n g , dat ook vroeger voor vijf
der kaarten en het verkrijgen van gegevens uit de kadas- jaren gegund w a s ; 2°. den afvoer van koffij van Karangtraal statistieke bescheiden gemakkelijk t e m a k e n , zullen,
SamboDg (Preanger regentschappen) naar Indramaijoe (Chebehalve op de hoofdplaatsen der gewesten, nog 14 bijhouribon) en den opvoer van zout naar eerstgenoemde plaats ;
dingsbureaux worden opgerigt : ) .
dit transport werd, in plaats van voor drie jaren, zoo als
vroeger, voor vijf jaren uitbesteed in de veronderstelling
In December 1879 (Indisch Staatsblad n". 336) kwam
dat het alsdan juist zou expireeren tegen den tijd dat de
eene nieuwe regeling der inkomsten zoowel van het Kurovoltooijing van de spoorwegverbinding tusschen de Preanger
peesch als van het inlandsch personeel bij het kadaster
regentschappen
en Batavia eene andere regeling van het
tot stand. Bij deze r e g e l i n g , welke niet tot verhooging
vervoer zou noodig maken; 3°. het (ook vroeger voor vijf
van uitgaven leidde , zijn de vroeger door de ambtenaren
van het kadaster genoten toelagen (in de plaats tredende jare» uitbesteede) vervoer ter reede Soerabaija (behalve wat
') In de Westerafdeeling van Borneo ging voor een der twee
) Zie nopens het afgenomen examen, waaraan door 10 kandiuaten werd deelgenomen, de Javasche Courant van 17 Februari) 1880. uitbestede transporten het nieuwe contract eerst in op 1 April 1880,
daar het bestaande contract na uit. 1879 nog voor drie maanden
•) De vestiging dezer bureaux zal slechts eenige geringe uitverlengd was geworden. Het voornemen om Bf dit transport het
gebruik van een stoomvaartuig voor te schrijven (zie vorig verslag
gaven noooig maken voor het verschaffen van lokaliteit daar waar
g o u v e r n e m e n t s e b o u w e n v o o r di
blz. 99) is buiten uitvoering moeten blijven, omdat zich alleen voor
nuttigdworden
S
* doel kunnen behet vervoer per praauw gegadigden voordeden.
Handelingeu der Sta ten-Generaal. Bijlageu. 1880-1881.
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betreft do goederen voor don d'enst der staatsspoorwegen ')

en de naar Nederland te venwbepen goüvernementeproduoten), aoomeda tussoben Soerabaija en den Madura-wal.
Slechts vijf van de nieuwe contracten waren voor liet
Gouvernement voordeeliger dan de oude ; de overige negen
waren alle nadeeliger, en dientengevolge zal o. a. in
Pasoeroean jaarlijks f 7 8 2 9 3 , in Bezoeki f 24 170, in Kediri
f 17 158 méér voor de transporten betaald moeten worden
dan /.ij gemiddeld in de laatste drie jaren aan liet G o u vernement hebben gekost.
W a t Pasoeroean betreft , schijnt de onvoordealige u i t koaist gedeeltelijk te moeten worden geweten aan de vrees
der gegadigden dat zij bij liet voorgeschreven vervoer per
spoorweg verliezen konden lijden ten gevolge van beschadigin;C der producten in niet goed gesloten goe leren wagens.
In Bezoeki was waarschijnlijk de minier goede toestand
van eenige wegen en bruggen (ter verbetering waarren
sedert maatregelen genomen zijn) eene reden om hoogere

transportloonen voor sommige trajecten te vorderen. In

1

[Nederl. (Uost-J lndie.J
als zieken-transportschip voor Atjeh (verg. het verslag van
1877, blz. 5 2 , noot 2 ) , kwam in December weder voor
tien gewonen dienst der maatschappij beschikbaar.
Omtrent den omvang van haar vervoer in de laatstverloopen drie jaren volgen hieronder de gebruikelijke opgaven.
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Aantal vervoorde \ gouvernement* .
p a s s e e r * . . ^ 1>ar,icu,i(lre
_

Afgelegde afstan- i onder contract. .
den in geogrntische mijlen . 1 buiten contract .

Kediri werd blijkbaar rekening gehouden met de te ver-

wachten waardevermindering van het transportmaterieel

des aannemers, wanneer, na afloop van het contract, het
vervoer per spoorweg zal inoefen geschieden.
Ten slotte verdient nog aanteekening dat met den aannemer der transporten van , naar en door de Preanger
regentschappen i ver u;e jaren 1877 t/m 1X81 (zie het verslag van 1877 . bijlage U ,) omstreeks de helft van 1879
eene suppletoir* overeet komst gesloten werd ter nadere
bepaling van de afstanden tusschen de verschillende pakbuizen in overeenstemming met de gegevens der topografisclie opneming aldaar.

Totaal der ontvangsten (ook wegens
subsidie van het Gouvernement). . f 0 824 034 f 5 689 209 f 5 803 522

Grootte
van 1

NAMEN.

i) De bedoelde goederen zijn in Maart 1879 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n". 3397) eens voor al aan de gewone transportcontracten onttrokken.
2
) Van een paar wijzigingen welke in het begin van 1879 in den
dienst (of in het te berekenen subsidie) werden gebragt, kon reeds
in 't vorig verslag (blz. 99 en 100) gewag gemaakt worden. Thans
verdient alleen nog aanteekening dat in Augustus 1879 ook voor de
boven bedoelde reizen (vier malen 'sjaars) in het oostelijk gedeelte
van den Archipel de te subsidieeren afstand nader is bepaald, en
wel op 650 geografische mijlen per reis (dus op 2600 per jaar).
3

) 13 van 280 ft 991 ton, en 11 van 1039 ft 1756 ton, te zamen
metende respectievelijk 9294 en 15143 ton, met 1665 en 2045 paardenkrachten.

ermogen in
enkrachten.

De door het Gouvernement met f 100 000 'sjaars gesubsidieerde dienst tusschen Java en Adelaïde (Zuid-Australie)
leverde in 1879 iets minder onvoordeelige uitkomsten op
dan in de twee voorafgegane jaren. Sedert den aanvang
van 1880 is deze dienst, overeenkomstig het voorstel waarvan
in het vorig verslag (blz. 100/101) sprake w a s , in dier
voege gewijzigd, dat het getal af te leggen reizen van
Vil. PAKKETVAAUT EN ANDERE STOOMVAAUTDIENSTEN.
vijf tot vier per jaar is beperkt, en Soerabaija als uitgangsen eindpunt der reizen is aangewezen in stede van Batavia,
De gesubsidieerde diensten welke de Nelerlandsch-lnditerwijl daarentegen de maatschappij de verpligting heeft
sche Stoomvaartmaatschappij binnen den Nedarlandseh
aanvaard om tegen een jaarlijkscli subsidie van f 40 000
Indischen archipel heeft te onderhouden — waaronder
sedert September 1879 ook de reizen in het oostelijk ge- I vier malen per jaar (op den iOden der maanden J a n u a r i ] ,
deelte van dien archipel, tot hiertoe bij wijze van proef j April, Julij en October) een stoomschip te doen varen van
Soerabaija via Maknsser, Manilla , Macao en Hongkong
aan de Banda-reederij opgedragen, — lieven op den benaar Amoi, en langs dezelfde plaatsen terug naar Soerastaanden voet geregeld : ) . Onlangs is echter weder besloten
baijn. In April jl. is met dezen nieuwen dienst op Manilla
tot eene kleine uitbreiding van de diensten langs de westen China een aanvang gemaakt. Zoowel wat dezen dienst
kust van Sumatra. In Mei jl. is namelijk door het Opperals wat de gewijzigde vaart op Australië betreft, heeft de
bestuur raagtiging verleend om het normale subsidie (naar
Indische Regering met de maatschappij gecontracteerd voor
reden van een af te leggen meerderen afstand van 3(50
het tijdvak 1880 t/ui 1884, l.ehouuens de bevoegdheid van
geografische mijlen) te verhoogen met f 1404 ' s j a a r s , ten
beide partijen om de overeenkomsten ieder oogenblik op
einde de maandelijksche lijn Padang-noordelijke havenste zeggen , in welk geval zij een jaar na de opzegging
Atjeh in dier voege uit te breiden dat Goenoeng Sitoli op
ontbonden worden.
Nias, waar tot dusver de maiiboot slechts óf op oe heenreis,
óf op de terugreis naar Atjeh.dus 12 malen ' s j a a r s , met
Door verschillende stoomschepen ouder vreemde v l a g ,
ongelijke tusschenruimten aanlegde , voortaan zoowel op
meest in de Straits Settlements te huis behoorende, werd
de heen- als op de terugreis, en dus tweemaal 's maande,
eene min of meer regelmatige vaare met Atjeli , Deli,
worde aangedaan . hetgeen vooral voor eene meer g e r e Pontianak, Bandjermasin en enkele andere plaatsen ondergeltle afdoening van dienstzaken werd wenschelijk geacht.
houden. Eene volledige opgaaf dier verschillende diensten
Buiten contract bragt de Nederlan !sch Indische Stoomis ditmaal niet uit Indie ontvangen.
vaartmaatsciiap])ij in November 1879 een nieuwen dienst
i n w e r k i n g , door maandelijks één harer booten van Batavia
Behalve de 24 stoomschepen voor de pakketvaart, waarvia Muntok, Palembang, Cheribon, Tagal en Pekaiongan
van hooger sprake w a s , bevonden zich bij het einde van
naai - Sainarang te doen varen, en overPekalong<in , Tagal
1879 in den Indischen archipel nog de navolgende stoomen Cheribon terug naar Batavia.
schepen onder Nederlandsche v l a g , varende op NederDe vloot der maatschappij bleef, nadat de Sitiida in oudere landsch Indische zeebrieven.
handen was overgegaan (vorig verslag bis. 100), zamengestold uit 24 stoomschepen, metende 24437 ton v a n l 1 / .
M 3 ., met 3710 paardenkrachten nominaal s j , en 2 stoom13 .
j a g t e n . Een der grootste booten, de Graaf va ii
Bylandl,
1 Sz.
B
Waar
tot dusver door het Gouvernement ingehuurd geweest
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stoomvaartDe twee maatschappijen die een geregelden
<
dienst
lienst tusschen Nederland en Indie
Iildieionderhouden (de maatschappij «Nederland" en de » Rotterdamsche Lloyd")
breidden het materieel, waarover zij blijkens het vorig
verslag in Julij 1879 ten behoeve van die diensten beschikten, in den verderen loop van dat jaar niet uit *);
het verongelukte stoomschip Overijssel van de Rotterdamsche Lloyd is eerst in April j l . door het nieuw .rebouwde stoomschip Utrecht vervangen.
De in het postcontract niet de maatschappij » Nederland ''
opgenomen voorschriften nopens de plaatsen welke hare
stoomsïhepen in den veertiend na gschen maildienst moeten
aandoen, zijp ir November 1 S7'.> gewijzigd wat de t e r u g reizen vuil Batavia naar Napels betreft. De in 1877 g e maakte bepaling dat in Januarij tot en met Mei, de maanden
waarin de Deli-tal ak pleegt te wor len afgescheept, P i n a n g
en Atjeh o[i de terugreis zouden worden aangedaan , is
namelijk op verzoek der maatschappij ingetrokken , omdat
het vervoer van dn Deli-tabak wegens de lage vrachten
geen voldoen :e vergoeding gaf voor de bezwaren aan de
verlenging van den duur der reizen verbonden. Op de
terugreizen varen nu de stoomschepeii regtstreeks van
Batavia naar Napels, tenzij de maatschappij redenen vindt
om Padang aan te do n.
De italiaanaobe stoomvaartreederij

K.. Departement van onderwijs. ceredlenst
en nijverheid.
1.

ÜXDEIÏWIJS.

§ 1. (Jddert')ijs toor Europeanen
Middelbaar

i) Eerst in 187!) onder Nederlanilsche vlag gekomen; vroeger
het Engelschc stoomschip llayah (verg. voi'ig verslag blz. 101.)

RUBATTINO k C . te

Genua liet oin de drie maanden hare op Britsch indie
varende booten geregeld Batavia aandoen.

ca. met hen

gclijkgesHden.

o n d e r w ij s.

Ter. gevolge der uitbreiding van den driejarigen cursus
aan de hoogere burgerscholen te Samarang en te Soeraba ija tot een vijfjarigen (zie vorig- verslag blz. 102) en van
Omtrent de verschillende doeleinden waarvoor deze stoomde afschaffing van het internaar aan liet gymnasium WUschepen gebezigd werden , zijn slechts zeer onvolledige
lem ill re Batavia, zijn nieuwe reglementen voor die inopgaven ontvangen, zoodat hier alleen is aan te teekenen
rigtingen
van onderwijs noodig geworden , welke bij Indat de Eycron in 't laatst van 1879 door bet Gouvernediach besluit dd. 22 September 1879 n°. 6 vastgesteld en
ment tijdelijk in huur genomen werd voor reizen ten dienste
kort daarop nog eenigszins gewijzigd zijn in verband met
der k-.istverlichting enz. (verg. blz. 5 2 , noot 1); dat de Eerde verlaging van het schoolgeld tot f 180'sjaara (Bijblad
stcliw), vroeger als Semiroe bij bet Gouvernement in geop het Indisch Staatsblad n°. 3487 en 3488). Dezerzijds
bruik geweest voor transportdiensten in Atjeh, in den
is sedert met de Indische Regering in overleg getreden
laatsten tijd gebezigd werd voor een particulieren maanaangaande de vraag of het schoolgeld der hoogere burdelijkschen dienst tusschen Bandjermasin en Soerabaija;
gersciiolen, althans voor de drie lagere klassen, niet nog
en eindelijk dal de Mant/koe Almansoer, in dienst van de
meer zou zijn te verminderen met het oog op de voornieuwe stoomvaartreederij «Voorwaarts" te Batavia (vorig
genomen herziening van het tarief der schoolgelden op de
verslag blz. 101), gedurende de laatste helft van 1879
lagere, scholen (zie blz. 90 hierachter). Daarentegen is begeregeld viermalen 's maands een dienst onderhield t u s zwaar gemaakt tegen het in Indie gerezen denkbeeld om
schen Batavia en Samarang via Cheribon, 'f agal en Pekaaan eenige onbemiddelde leerlingen van gleden aanleg
longan ').
kosteloos onderwijs op de hoogere burgerscholen te verAls in 1879 in de vaart gekomen steomschepen , alle
strekken. Dergelijke voorzieningen schenen aan de liefdavan klein charter, vindt men — behalve de reeds in 't vorig
dighei i van particulieren overgelaten te moeten blijven.
verslag genoemde Mercurius (van 10 — niet 5 8 — paardeuHet in 't vorig verslag besproken voorstel der Indische
krachten), te Soerabaija te huis behoorende, nog vermeld:
Regering oin subsidie te geven aan eene op te rigten parde Chtti'ïotte en de Custos (16 en 13 pdkr.), beide hoofdticuliere hoogere burgerschool voor meisjes te Batavia is
zakelijk in gebruik ter reede Batavia; de Brantas en de
in handen gesteld van de inspecteurs van het middelbaar
Jessie (13 en 14 pdkr.) voor diensten ter reede Soerabaija
onderwijs liier te l a n d e , die over het daarbij ontwikkeld
of voor reizen naar Grissee en nabijgelegen plaateen; de
plan een ongunstig advies uitgebragt en in overweging
Klajaran (3 pdkr.) als particulier recherchevaartuig in dienst
vau den opiumpachter te S a m a r a n g ; HM Runner (5 pdkr.) gegeven hebben om liever eene oj>ei!bnre school voor meer
uitgebreid lager onderwijs op te rigten , aangezien de vervoor privaat gebruik van den eigenaar der Pamanoekanschillende overgelegde bescheiden h u n den indruk hadden
en Tjiassem-landen (Krawang); en eindelijk een ander klein
gegeven , dat te Batavia voorshands geen behoefte bestond
stoomvaartuig zonder naam (4 pdkr.) voor diensten ter reede
aan middelbaar onderwijs voor meisjes , maar wel aan verCheribon. Ten aanzien van de in vurige verslagen vermelde
betering van iiet lager onderwijs. De Indische Regering,
kleine stoomvaartuigen vindt men slechts aangeteekend dat
ter zake nader gehoord, heeft echter by een zeer onlangs
de Mayyic (9 pdkr.), in 1878 in de vaart gebragt tusschen
hier te lande ontvangen schrijven deze meening bestreden ,
Soerabaija en Grissee, in den aanvang van 1880 dezen
en tevens, met loslating van' het denkbeeld om eene pardienst staakte 2 ).
ticuliere inrigting te subsidieeren , liet voorstel gedaan om
van gouvernementswege eene hoogere burgerschool voor
meisjes met driejarigen cursus op te rigten.
) Reeds in het begin van 1880 zag genoemde reederjj door geaan kapitaal zich genoopt hare onderneming te staken.
*) Behalve hare mail vloot hield de maatschappij „Nederland"
nog liet mede in 't vorig verslag genoemde stoomschip Java in de
• ï lm, fCn i n d i t ' a ; l r ' m e t subsidie van het Gouvernement,
vaart voor diensten in do ladbrkfl zeeën. Het was o;> uiaandcharter
in ue aMeeling Deii (Snniatra's Oostkust) in werking gekomen
bevracht en voor voortdurend tusschen Atjeh, Piuang en Moulmain.
stoom vaartdienst (per stoomsloep) zie men blz. 70/71 hiervóór.
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Even als in 1878 werd ook in het afgeloopen jaar weder studiejaar aanmeldde. Deze cursus begon alzoo met 217
afwijzend beschikt op «enige verzoeken om meisjes tot de leerlingen (waaronder 4 toehoorders). Van de 213 gewone
lessen der hoogere burgerschool toe te laten. Het aantal leerlingen waren er 65 in het laagste, 42 in het tweede,
vreemde oosterlingen die van het middelbaar onderwijs ge- 42 in het derde, 33 in hot vierde en 31 in het vijfde stubruik maakten, bleef zich bepalen tot de twee Chinezen , diejaar •).
achtereenvolgens in 1877 en 1878 toegelaten, die beiden
Het internaat werd bij den aanvang van den nieuwen
tot de uitstekendste kweekelingen van het gymnasium cursus afgeschaft. Van de 36 internes <lie er tegen het
Willem III te Batavia belmoren.
einde van den afgeloopen cursus 1878/79 nog waren ,
De uitgaven voor het middelbaar onderwijs , met uitzon- haddeu er 6 een voldoend eind-examen afgelegd en bleven
dering van die voor de schoolgebouwen en de woningen er 20 als externe-leerlingen de lessen volgen.
van het onderwijzend personeel, bedroegen in 1879: te
Onder de leeraren had men in het afgeloopen jaar veel
Batavia f 245 701 ' ) , en te Samarang en Soerabaija te minder dan vroeger met mutatien en ongesteldheden te
•/amen f 113 284 =), in 't geheel dus f301045, tegen lampen, zoodat het onderwijs zeer regelmatig gegeven
f 344 102 in 1878, waarvan f 247 004 ') te Batavia en werd. Bij het einde van den cursus werd een leeraar in
f !)7 098 4) op de beide andere plaatsen. De ontvangsten de wiskunde naar de hoogere burgerschool te Soerabaija
bedroegen in 1879 f 109 655, waarvan f 8 5 935 wegens overgeplaatst; zijne lessen werden tijdelijk onder andere
kost- en schoolgelden te Batavia , en f 23 721 *) wegens leeraren verdeeld , totdat in het begin van 1880 een vroegere
schoolgelden te Samarang en Soerabaija. In 1878 was te docent in dat vak uit Nederland van verlof terugkeerde
Batavia f 77 710, op de beide andere plaatsen f17388*), en weef bij de inrigting werd aangesteld.
dus in 't geheel f 9 5 078 ontvangen. De hier genoemde
Bij de opheffing van het internaat werden de betrekcijfers berusten op toorloopige opgaven wat bet jaar 1879 kingen van administrateur en educator ingetrokken; een
betreft, en op henirne opgaven (meest afwijkende van die educator, die bovendien als hulpleeraar met een gedeelte
in 't vorig verslag) wat het jaar 1878 aangaat.
der lessen in het teekenen en sehoonschrijven belast was,
Omtrent elke der drie inrigtingen van middelbaar onderwijs werd, met uitbreiding der formatie, tot tijdelijk leeraar in
in het bijzonder kan nog het volgende medegedeeld worJeu. die vakken aangesteld.
Het gedrag der leerlingen kan , evenzeer als hun ijver,
weder worden geroemd. Hun gezondheidstoestand was zeer
a. Gymnasium Willem III te Batavia.
goed. Het schoolverzuim , voor een groot deel veroorzaakt
Afd. A. (Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus.) door mazelen en waterpokken in de huisgezinnen der exBij liet begin van den cursus 1878/79 telde deze afdeeling terne leerlingen , bedroeg in 1879 (Januarij t/m December)
238 leerlingen (waaronder 0 toehoorders). Gedurende dien gemiddeld ö.4 pet.. tegen 4.8 pet. in 1878.
cursus kwamen daarbij 6 leerlingen van andere hoogere
De beurs, gevormd uit de gift van den eersten Koning
burgerscholen (ook van Xederlandsche) en keerde 1 oud- van Siam, bleef tot 1 October 1879 aan den leerling,
leerling terug. Daarentegen werd de inrigting in den loop wien zij in 1876 was toegekend; met het begin van den
van den cursus door 40 leerlingen (waaronder 2 toehoorders) nieuwen cursus werden de renten van dit fonds gelijkelijk
verlaten, en bij het einde daarvan door 21 (waaronder 1 onder twee leerlingen verdeeld 10).
toehoorder) die hunne studiën nog niet voltooid , eu duOT
Bij de intrekking van het internaat werden ook het boeken12 (allen gewone rleerlingen) die een voldoend eind-examen en magazijnfonds opgeheven, en de restant*voorraad zooafgelegd halden ). Er bleven dus voor den volgenden
mede het overtollige meubilair publiek verkocht. Eene
cursus over 160 leerlingen (waaronder 3 toehoorders).
der
elucators-woningen werd zonder betaling in gebruik
Ten tijde van de overg-angs- en eind-examens telde de gegeven aan een leeraar, die zich daarvoor belastte met
afdeeling »hoogere burgerschool" 200 leerlingen, als: de surveillance tusschen de lesuren, vroeger door de edu179 in de laagste vier klassen , 18 in de vijfde klasse en catoren uitgeoefend; de beide andere woningen werden
3 toehoorders. Aan de overgangs-examens werd door 177 tegen f 100 's maande aan docenten verhuurd. De vroegere
leerlingen deelgenomen, en hiervan werden er 131 tot administrateurswoning werd voor het onderwijs in de
hoogere klassen bevorderd , namelijk uit de 1ste klasse 40 natuurlijke historie en voor de daarbij gebruikt wordende
leerlingen van de 58, uit de 2de klasse 37 van de 44, verzameling ingerigt, terwijl ook de bibliotheek daar eene
uit de 3de klasse 27 van de 37 , en uit de 4rle klasse 27 plaats vond.
van de 40. Aan bet eind-examen werd deelgenomen door
19 leerlingen (waaronder 1 oud-leerling) der 5de klasse en 1
Afd. B. (Inrigting voor Indische taal-, land- en volkentoehoorder, en daarin slaagden 12 leerlingen (zie deswege kunde). Blijkens het vorig verslag begon bij deze afdeeling
het verslag in de Javasche Courant van 2 December 1879). de cursus 1878/79 met 18 leerlingen , waaronder 12 nieuwe.
De toelatings-examens voor den cursus 1879/80 ') leverden In den loop van den cursus lieten zich nog 2 leerlingen
49 leerlingen voor liet 1ste studiejaar en 1 voor het 3de , inschrijven ; daarentegen staakte 1 zijne #tudien , terwijl
terwijl 1 toehoorder zich voor de lessen van het hoogste 9 in September 1879 met goed gevolg het groot-ambtenaars-examen aflegden. Bij het begin van den nieuwen
cursus 1879/80 bleven dus 10 van de oude leerlingen over ,
') Personeel f 193 4G0, andere uitgaven f 52 301.
en lieten zich 10 nieuwe inschrijven , namelijk 1 vroegere
:
leerling der afdeeling , 7 die in Indie en 2 die in Nederland
) Waarvan f 87C0 voor de bargen toaitcbool te Soerabay'a.
aan
het eind-examen eener hoogere burgerschool met vijfs
) Personeel f 175 730, andere uitgaven t' 71 274.
jarigen cursus hadden voldaan. Van deze 20 leerlingen
4
) Waarvan f 8890 voor de burgcravondschool te Soerabaija.
waren er 9 in het eerste en 11 in het tweede studiejaar.
•)

Waarvan f 480 aan de burgeravomlschool te Soerabaya.

6

) Hoeveel hiervan aan de burgeravnndschool te Soerabaija ontvangen werd, is niet opgegeven.
") Van de 67 die vertrokken zonder liet eind-examen te hebben
afgelegd, gingen er 10 over naar andere hoogere burgerscholen op
J a v a , terwyi 20 naar Nederland vertrokken, 32 in verschillende
gouvernements- of particuliere betrekkingen geplaatst werden, 3
hunne studiën zelfstandig wenschten voort te zetten, 1 wegens
aanhoudende ziekte afgeschreven en 1 wegens wanbetaling verwijderd werd.
8
) De toelatings-exainens moesten volgens het oude reglement
in September gehouden worden, en zfj werden gewoonlijk kort vóór
het begin van den nieuwen cursus afgenomen. Het is echter
wensrhclyk geacht eenigen tyd te laten tussclicu deze examens,
waartoe de leerlingen zich in den regel met inspanning voorbereiden,
en het begin der lessen, die wcêr nieuwe inspanning van hen
vorderen. Daarom is by het nieuwe reglement bepaald dat deze
examens in Augustus worden afgenomen , terwijl in liet afgeloopen
jaar reeds voorloopig aldus gehandeld is.

Wat de hulpmiddelen voor het onderwijs bij het gymnasium betreft, zijn even gunstige berigten te ge .'en als
verleden jaar (zie vorig verslag blz. 103). Ook van den
botanischen tuin der inrigting (verg. het verslag van 1875
blz. 105) werd voor het onderwijs veel partij getrokken.
b. Hoogere burgerschool te Samarang.
Zoo als reeds vroeger is vermeld, heeft deze school, die
tot nog toe een driejarigen cursus had, met 1 October
») Van deze 217 leerlingen waren er 167 van Batavia en 50 van
elders. Omstreeks het einde van den vorigen cursus (Augustus
1879) waren deze effen 126 en 74.

!
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|
) Hovendien volgden 9 leerlingen de lessen geheel of gedeeltelijk
; op kosten van het studiefonds voor onbemiddelde leerlingen van
j goeden aanleg, over welke particuliere instelling zie afdeeling IV
van dit hoofdstuk.

Kjjlage C.
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Tweede Kanier. »»

Koloniaal verslag van 1880. [Nedarl. (Uoat-) India.]
1879 een vijfjarigen eurmis gekregen. Voor de 5de klasse
hebben zich echter geen leorlingen aangemeld.
Omtrent de mutatien gedurende den cursus 1878/79 zijn
geen volledige opgaven ontvangen. Hij begon met 41 leerlingcii (18 in de laagste, 17 in de tweede en 6 in de
derde klasse), welk aantal op het tijdstip der overgangsexamens tot 33 was gedaald. Van deze werden er 2!) tot
hoogere klassen bevorderd (9 tot het 2de, 13 tot het 3de
en 7 tot het 4de studiejaar). De toelatings-exainens, afgenonien op 1 Augustus en volgende dagen, leverden 30
leerlingen voor het 1ste studiejaar, terwijl 4 leerlingen
van anden hoogere burgerscholen (1 van Amsterdam en
3 van Batavia) zonder examen toegelaten werden. Bovendien liet zich 1 persoon als toehoorder inschrijven. Daar
er van den vorigen cursus 30 leerlingen waren overgebleven, begon alzoo de nieuwe cursus 1879/80 met 65
leerlingen , waarvan 33 in het 1ste, 9 in het 2de, 14 in
het 3de, 8 in het 4de studiejaar, en 1 toehoorder.
Tegen het begin van het nieuwe leerjaar werd de formatie van het onderwijzend personeel, met het oog op
den vijfjarigen cursus, voorloopig uitgebreid met één
leeraar in de taal* en letterkunde der moderne talen, één
in de geschiedenis, aardrijkskunde en handelswetenschappen , en twee in de wis- en natuurkunde. In de eerste
betrekking werd voorzien door de tijdelijke benoeming van
een leeraar, tot dusver bij het openbaar lager onderwijs
werkzaam. De lessen van een dor nieuwe leeraren voor
de wis- en natuurkunde werden door (ion directeur der
school en een der andere leeraren gegeven tot in het begin
van April j l . , toen een van hier uitgezonden docent ze
overnam. De beide andere betrekkingen konden worden
opgedragen aan twee in Indie aanwezige personen die tot
het geven van middelbaar onderwijs bevoegd waren.
Het 1ste studiejaar moest met 1 October 1879 in twee
parallel-klassen gesplitst worden; daar in het 5de studiejaar geen leerlingen waren , was hiervoor geen vermeerdering van onderwijzend personeel noodig.
Nopens de vorderingen en den ijver der leerlingen wordt
weder zeer gunstig berigt. Het schoolverzuim (meest ten
gevolge van ziekte) bedroeg over 1879 gemiddeld 5.2 pet.,
tegen 7.4 in 1878.
Vuor 5 onvermogende leerlingen werd geheel ofgedeeltelijk in de kosten van onderwijs en verzorging voorzien
door het » Studiefonds Midden-Java ", in het afgeloopen
jaar te Samarang upgerigt.
De bibliotheek onderging wederom eenige vermeerdering.
De aan een der leeraren toebehooreude verzameling leermiddelen ten behoeve van het onderwijs in de scheikunde ,
waarvan een nuttig gebruik gemaakt was toen bij de oprigting der school zulke hulpmiddelen geheel ontbraken,
werd door de Indische Regering overgenomen en definitief
voor het onderwijs beschikbaar gesteld.
Daar het aanvankelijk voor deze school ingehuurde gebouw geen voldoende ruimte meer aanbood . werd in Julij
1879 een ander gehuurd gebouw betrokken.
e. Hoogere burgerschool te Soerabaija.
Ook bij deze school werd , gelijk gezegd , niet 1 October
1879 de cursus van 3 op 5 jaren gebragt. Voor het 5de
studiejaar meldden zich ook hier nog geen leerlingen aan.
Gedurende den cursus 1878/79 daalde het aantal leerlingen van 64 tot 5 5 , doordien 11 leerlingen om versehillciide redenen de inrigting verliett^, en daareiitegi :i 2
— beide in de laagste klasse — overkwamen van de
hoogere burgerscholen te Batavia en Samarang. Aan de
overgangs-examens werd nog deelgenomen door 60 leerÜugen , van welke er 48 bevorderd werden (22 tot de 2de
klasse , 16 tot de 3de en 10 tot de 4de). De toelatingsexamens leverden 28 leerlingen voor het eerste studiejaar,
1 voor het tweede en 1 voor het derde, terwijl voor den
nieuwen cursus nog 3 leerlingen van de hoogere burgerschool te Batavia werden ingeschreven. Met de 55 uit den
vorigen cursus overgegane leerlingen telde dus de Soerabayjasche hoogere burgerschool op 1 October 1879 88
leerlingen. Ditmaal is niet vermeld gevonden hoe deze
over de verschillende klassen waren verdeeld.
legen laatstgenoemd tijdstip werd de formatie van het
onderwijzend personeel met het oog op den vijfjarigen
cursus voorloopig uitgebreid met twee leeraren in de taaiHandelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1880-1881.

en letterkunde der moderne talen en met twee in de wisen natuurkunde; drie dezer leeraren werden in Indie gevonden , terwijl één leeraar in de wiskunde uit Nederland
werd aangevraagd. Totdat hij (in April jl.) aankwam,
werden de ruor hom bestemde lessen do^r den directeur
der school en één der leeraren gegeven. Voor het onderwijs
in de staatswetenschappen en de geschiedenis wordt voorloopig nog slechts over een tijdelijken leeraar beschikt,
en ook een der tot de vaste formatie behoorende taalleeraren
is nog niet definitief benoemd. Het onderwijs in het boekhouden is tijdelijk opgedragen aan een der leeraren in de
moderne talen, die daarvoor afzonderlijk wordt beloond.
Bij het openen van den nieuwen cursus is de eerste
klas*e in twee parallel-afdeelingen gesplitst moeten worden ,
en in verband hiermede is hot doceerend personeel tijdelijk
met twee leeraren vermeerderd, namelijk één voor de
Fransche taal en één voor de beginselen der wiskunde.
Een leeraar van het openbaar lager onderwijs werd met
de laatstbedoelde lessen belast, en het onderwijs in de
Fransche taal werd opgedragen aan denzelfden leeraar die
het ook reeds in 1878 tijdelijk gegeven had.
Het gedrag en de ijver der leerlingen waren alleszins
bevredigend ; het schoolverzuim was — ten gevolge van
ziekte — in 1879 grooter dan in 1878.
De verzameling van leermiddelen voor het f'nderwijs
bleef in deuzelfden toestand ; zij zal, met het oog op de
behoeften van een vijfjarigen cursus, spoedig uitbreiding
behoeven.
Het voor de school ingehuurde gebouw werd in het
afgeloopen jaar aanmerkelijk vergroot, maar voldoet nog
weinig aan de behoeften.
Bij de burger-avondschool te Soerabaija kwamen gedurende den cursus 1878/79 veel minder mutatien voor dan
in het voorafgegane schooljaar. Slechts 3 van de 53 leerlingen verlieten de inrigting en tusschentijds lieten zich
geene inschrijven. Van de overgebleven 50 leerlingen lieten
zich 26 bij het einde van den cursus afschrijven en gingen
er 24 tot den nieuwen cursus over , waartoe ook 30 nieuwe
leerlingen toegelaten werden. Daar aan sommige leerlingen
wordt toegestaan om , naar gelang van hunne vatbaarheid
voor het onderwijs in de onderscheidene leervakken , gedeeltelijk de lessen der eerste, gedeeltelijk die der tweede
klasse te volgen , kon het aantal leerlingen in elke klasse
slechts voor de verschillende leervakken afzonderlijk worden
opgegeven, doch men vindt, zoodanige opgaaf niet vermeld
ten aanzien van de 54 leerlingen op 1 October, maar wel ten
aanzien van de 72 die op 1 Januarij 1880 aanwezig
waren. Voor deze was de verdeeling in de verschillende
leervakken aldus:
lste klasse. 2de klasse.
wiskunde
53
6
natuur- en scheikunde . . . .
42
3
boekhouden
10
8
regtlijnig teekeuen
46
7
handteekenen
38
staatsinstellingen en staathuishoudkuude
8
Van de bedoelde 72 leerlingen vervulden er 28 reeds
eeue betrekking ; de anderen konden zich geheel aan studie
wijden. Zestig hadden den leeftijd van 13 a 18 jaren; de
overige twaalf waren tusschen de 19 en 31 jaar oud. Nopens
het doel hunner studiën is het navolgende gemeld: 22
wenschten zich te bekwamen voor opzigter bij den waterstaat , 15 voor leerling-machinist bij de marine, 6 voor
telegralist, 2 voor volontair bij het leger , 1 voor teekenair
bij den artillerie-constructiewiukel, 5 voor landmeter, 1
voor hulponderwijzer , 6 voor den handel, 2 voor landelijke
ondernemingen , terwijl 12 nog geen bepaalde bestemming
hadden opgegeven.
Aan het einde van den afgeloopen cursus werden 14
getuigschriften uitgereikt, als: 4 voor de wiskunde, 2 voor
de natuurkunde, 4 voor het regtlijnig teekenen , 2 voor
het handteekenen , en 2 voor het boekhouden.
Het onderwijs werd geregeld gegeven , behalve dat in
de staatsinstellingen en de staathuishoudkunde, waarvoor
slechts 8 leerlingen ingeschreven waren, die echter meestal
in het geheel niet opkwamen. De vraag is in overweging
genomen of het niet beter zou zijn het onderwijs in deze
vakken , waarin zoo weinig belangstelling wordt getoond,
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de daarvoor uitgetrokken toelage te be- ' se iraven 3043 leerlingen, waaronder slechts 300 die alle
stemmen voor een leeraar in de rekenkunde, waaraan meer
klassen hadden doorloopen. Van de meeste der anderen lag
behoefte wordt gevoeld.
de reden van het tussebentijds verlaten eener school hierin,
Ken aantal gewezen leerlingen dezer school ziju na afdat hunne vaders naar elders verplaatst werden; zulke
gelegd examen reeds in verschillende betrekkingen g e leerlingen zijn ongetwijfeld veelal weder bij eene lagere
p l a a t s t , o. a. bij de telegrafie, deu waterstaat, de staat*"
school op de nieuwe standplaats der vaders ingeschreven ,
spoorwegen, enz.; volledige opgaven ten deze zijn echter
doch het was niet mogelijk bepaalde gegevens hieromtrent
niet voorhanden.
te verzamelen.
Daar de tarieven der schoolgelden, opgenomen In de
o n rl e r w ii t.
L
art. 29 en 30 van het reglement in Indisch staatsblad 1873
In het afgeloopen jaar werden o nieuwe openbare lagen n*. 65 te hoog worden geacht, ook in verband met de
onlangs verminderde schoolgelden hij het middelbaar onderscholen geopend, namelijk 3 gemengde scholen (te Batavia ,
wijs (zie blz. 87) , bestaat het voornemen om tot eene belangToeloeng-Agoeng en Bangkallan) en 3 meisjesscholen (te
rijke
verlaging daarvan over te gaan. Terwijl het schoolgeld
Meester-Cornelis, Salatiga en Pasoeroean) '). Het aantal
t h a n s , naar mate van het inkomen der ouders of voogden,
gemengde scholen klom daardoor tot 8i>, dat der meisjesf 10 , f H , f 6 , f 4 , f 2,50 en f 1,50 's mannds bedraagt.
scholen tot 1 3 , te zamen alzoo 102 openbare lagere scho:
en
voor leerlingen der middelste en der hoogste klassede
len ) . Het onderwijzend penoneel dat bij het einde van 1878
helft meer, wenscht de Regering het voor 't vervolg te
uit 260 personen (214 mannen en 52 vrouwen) bestond ,
verminderen tot f 8 , f 6 , f 4 , f 2,50, f 1,50 en f 1
was bij het einde van 1870 iamenge«teld uit 292 personen
'e
maand», welk bedrag mei: 'j4 zou '/ijn t« verhoogeii voor
(202 mannen en 90 vrouwen). Het getal leerlingen bedroeg
op de beide genoemde tijdstippen achtereenvolgens 7223 de middelste en de hoogste khisse. Bven als thans geschiedt,
zouden die bedragen voor ieder tweede of volgend kind
en 7726, waaronder 3625 en .'i873 niet-betulenden en 541
uit hetzelfde gezin eene evenredige vermindering onderen 593 kinderen van inlanders en vreemde oosterlingen.
gaan. Voor kinderen van inlanders en vreemde oosterlingen
Deze laatsten , in 1879 ten getale van 266 , waren bijna
zou het nieuwe tarief niet toepasselijk worden gemaakt.
uitsluitend Chinezen. Omtrent hun gedrag is hetzelfde te
Voorts is het wenschelijk geoordeeld om aan die meisjeszeggen als in het vorig verslag (blz. 104). *)
leerlingen
, welke geen schoolgeld betalen , ook gralis de
De gewone gedetailleerde opgiven omtrent het aantal
benoodigdheden voor 'nel onderwijs in vrouwelijke hand*
scholen , onderwijzers en leerlingen op elke der 72 plaatsen
werken te verstrekken. In Februari) j l . is hieromtrent reeds
in Nederlandsen Indie (48 op Java en Madnra en 24 in
eene
voorloopige regeling getroffen.
de buitenbexittingen) waar bij bet eind van het afgeloopen
Bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 260 is eene nieuwe injaar van gouvernementswege lager onderwijs voor Eurodeeling van den schooltijd vastgesteld , die hij ondervinding
peanen werd gegeven , vindt men in bijlage Q.
gebleken was heter dan de vroegere met de eischen der
Het onderwijzend personeel kon genoegzaam voltallig
Indische huishouding overeen te komen.
gehouden worden, zoo door herplaatsing der onderwijzers
Het meubilair en de leermiddelen der lagere scholen
die van buitenlandeen verlof terugkeerden , als door nieuwe
vorkeerden in goeden toestand. Vele onderwijzers legden
aanstellingen. In 1879 werden aangesteld : 8 uit Nederland
gezonden onderwijzers en 12 onderwijzeressen, henevens 4 zich toe op het zamenstellen van leerboeken voor de speciale
behoeften in Indie berekend, en door de Begering werd
onderwijzers en 25 onderwijzeressen die zich in Indie aanineldden (en weder aanvankelijk één jaar op de proef moes- niet verzuimd om de noodige opmerkzaamheid te wijden
aan hetgeen elders ter verbetering der leermiddelen gedaan
ten werkzaam zijn).
wordt. Onlangs is hare aandacht gevestigd geworden op
De Lerigten over het verstrekte onderwijs luiden over
de leermethode van den Desnschen ritmeester CLAUSEN
het algemeen g u n s t i g : evenwel had men ook in het afgeKAAS , eene soort van gewijzigde vormleer, welke op de
loopen jaar veel te kampen met ziekte en mutatien vooral
school van het departement Rotterdam der maatschappij
bij de onderwijzeressen. Van de meisjesscholen werd weder
» Tot Nut van 't Algemeen " was ingevoerd, en daar
gretig gebruik g e m a a k t , en de ouders laten hunne dochzeer bevredigende uitkomst?n scheen te geven. Aan haar
ters daar veelal langer dan op de gemengde scholen.
verzoek om met die methode te worden in kennis gesteld,
De teekencursus te Batavia werd bij het einde van 1879
heeft het departementaal bestuur met de meeste welwildoor 2 4 , die te Samaraug door 100 , die te Soerabaija door
lenlheid voldaan door een stel leermiddelen met deuuodige
28 leerlingen der lagere scholen bezocht; het onderwijs altoelichting ter beschikking van de Regering te stellen.
daar wordt gezegd voldoende vruchten te hebhen opgeleverd.
De voorgenomen wijzigingen in het normaal-project voor
Voor alle lagere scholen te zamen bedroeg het schoolschoolgebouwen , waarvan in het vorig verslag (blz. 104)
verzuim in 1879 gemiddeld 25 schooldagen per leerling,
sprake w a s , zijn nog niet vastgesteld.; de Indische Regetv.gen 23 in het voorafgegane jaar.
ring wenscht vooraf kennis te nemen van hetgeen omtrent
Zoo als uit de aangehaalde bijlage 0 kan blijken , bede kwestie der inrigting van schoolgebouwen in Nederland
hoorden van de op 31 December 1879 aanwezige leerlingen
wordt overwogen.
bijna '',„ tot de hoogste, V I0 tot de middelste en ruim
W a t de uitgaven en de ontvangsten van het openbaar
V10 tot de laagste klasse, eene verdeeling welke ongeveer
lager
onderwijs voor Europeanen betreft, zijn over 1878
met die van het voorafgegane jaar overeenkomt.
de verbeterde en over 1879 de voorloopi;/e opgaven ontvanBij alle lagere scholen te zamen werden in 1879 afgegen die hieronder volgen.
Uitgaven wegens traktementen,
1878.
1879.
') Van al deze scholen werd reeds gewag gesnakt in noot 2
op blz. 104 van 't vorig verslag.
school meubilair, leermiddelen, enz. f 822 771 f 895 605
:
) Nog is de oprigting bevolen van 7 gemengde scholen, namelijk
Uitgaven voor schoollokalen, onte Batavia, So-kaboemi, Tjiandjo'•••, Batang, Oonaran: , Sampang
derv. ijzerswoningen i :\ huishuuren Saparoea (de laatste vijf reeds in het vorig verslag vermeld) en
indemniteiten
328 066
329 259
van eene meisjesschool te Ncira (Banda). De bedoelde gemengde
scholen zijn om verschillende redenen nog niet in werking gebragt
Te zamen. . . f 1 150 837 f 1 224 864
kunnen worden; de meisjesschool te Neira werd den loden Maart
184 131
1880 met 37 leerlingen geopend. In Mei jl. is eene der bestaande
Ontvangen schoolgelden . . .
160 906
gemengde scholen (die te Siboga in de residentie Tapanoli) wegens
Blijft ten laste van den lande f 989 931 f 1 040 733
het gering aantal leerlingen tydelh'k gesloten geworden.
3
) Vermits vóór 1879 in do sehoolstaten de kinderen van inlanders
en van vreemde oosterlingen niet afzonderlijk werden vermeld, kon
Ten slotte is hier nog aan te teekenen dat bij eene orhet getal der laatsten in het vorig verslag niet dan bij schatting
dounancie van 20 (Jcioher 1879 (Indisch Staatsblad n*. 298 a)
worden opgegeven. De schatting van hot aantal Chinesche scholieren
eene beslissing is genomen ter opheffing van den twijfel
op 150 was echter waarschijnlijk te laag.
die gerezen was over de v r a a g , of de residenten dan wel
Naar aanleiding van eene ter zake gerezen kwestie is in het
afgeloopen jaar door de Indische Kegcring, met het oog op art. 109
de hoofden van plaatselijk bestuur het voorzitterschap der
van het Kegeringsreglement, beslist dat Afrikaansche Christenen
plaatselijke schoolcommissien in de resideutien Padangsche
zjjn te beschouwen als met Europeanen gelijkgesteld, en dat derBovenlanden en Tapanoli moesten waarnemen hij verhim
halve hunne kinderen op de openbare scholen voor Europeesch lager dering van den gouverneur. Volgens deze beslissing (die
onderwijs moeten worden toegelaten (Bijblad op het Indisch Staatsook voor de inlandsche schoolcommissien geldt) moeten bij
blad a'. :1470,|.
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zoodanige verhindering de residenten in de eerste plaats
als voowitters optraden
De bijzondere scholen zijn in betafgeloo pen jaaropnieuw
in aantal verminderd, meestal wegens gebrek aan leerlingen. Bij liet einde van 1879 waren er 21 , met 1899

Wat de scholen van voorbereidend onderwijs of bewaarscholen betreft, zijn alleen eenige opgaven ontvangen nopens het aantal leerlingen op de school eener particuliere
vereenigisg te Batavia, welke — zoo als reeds op blz.
57 hiervóór is gezegd — voornemens is in het vervolg
ook buiten de hoofdplaats werkzaam t'; zijn. 3ij het eind
van 1879 telde hare bewaarschool te Batavia 02 leerlingen
van 3 tot 0 jaar (34 jongens en 28 meisje*); het onderwijs wordt voorloopig gegeven in het gebouw der vrijmetselaars-loge , waarnaast echter dit jaar een eigen schoollokaal zou verrijzen. Er zijn op Java nog enkele andere
particuliere bewaarscholen, namelijk één te Batavia , twee
te Soerabaija en één te Pasoeroean , maar daarvan ie alleen
berigt dat zij een gering en nog al afwisselend aantal
leerlintren hebben.
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leerlingen (890 jongen* en 120!) meisjes) ') en 90 onder-

wijzen ('52 mannelijke en 64 vrouwelijke); eenjaar vroeger telde men nog 28 zulke lebolen , met 1982 leerlingen
(740 jongens en 1230 meisjes) -\ en 94 onderwijzers (32
mannelijke en 02 vrouwelijke). Nadere statistieke gegevens
vindt men in bijlage <j.
Aan de school te Garoet iu de Pnanger regentschappen
(met 24 leerlingen , waaronder 8 inlanders of vreemde oosterlingen ,) werd ook voor 1880 het subsidie verzekerd, waarvan melding is gemaakt op blz. 105 van het vorig verslag.
In de boven bedoelde opgaven zijn weder niet begrepen:
de twee particuliere namiddagscholer. te Samarar.g, de
twee gymnastiekscbolen op dezelfde plaats, en de gymnastiekschool te Soerakarta. Na hetgeen dienaangaande
op blz. 105 van het vorig verslag is aangeteekend, behoeft hier slechts vermeld te worden dat aan de lessen
op de beide namiddagscuolen bij bes eind vau 1879 werd
deelgenomen door Gl leerlingen, waaronder 1 Europsesch
meisje en 4 inlanders; en dat het aantal leerlingen bij de
particuliere gymnastiekschool te Soerakarta in 1879 van
42 (25 jongens en 17 meisjes)
tot 07 (39 jongens en 28
meines) steeg: eene vermeen1 e-in'." die aan verlaging van
de schoolgelden moet worden toe.; ...chreven. (Omtrent het
aantal leerlingen bij de twee partic .tüere gyinnastiekscholen
te Samarang zij:: geen opgaven ontvangen.)

In 1878
afgewezen.
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§ 2. Onderwijs voor inlander:.

afgewezen.

toegelaten.

afgewezen.

toegelaten.

Ter voldoening aan de circulaire. vermeld op blz. 105/106
van het vorig verslag, zijn door de hoofden van ge\vestelijk bestuur op Java rapporten ingediend nopens den omvang en den aard van net onderwijs dat 'ie inlander zich
zelf verschaft buiten de bepaaldelijk onder de benaming
van particuliere inlandtche êchvlen bekende inrigtingen
(veelal — voor zoover het geen zendelingscholen zijn —
door inlandsche hoofden of andere aanzienlijke inlanders in
het leven geroepen), en binten de zoogenaamde (feestelijke
scholen, waar slechts onderwijs wordt gegeven in den
Mohainmedaanschen godsdienst. Uit die rapporten is gebleken dat dit onderwijs, het moge dan niet algemeen
verspreid of bijzonder goed zijn, toch werkelijk nut draagt,
doch dat het onvatbaar is voor eene controle van gouvernementswege , omdat de personen , die daarbij als leermeesDe losntm aan do i*or/naaischool voor oude ra'ijzers te ters optreien, veelal geen eigenlijke onderwijzers zijn, eu
Batavia werden bij het einde van 1879 gevolgd door 14 de leermiddelen die gebezigd worden, zoomede de strekpersonen (2 minder dan een jaar te voren), namelijk : 8 king en de resultaten van dit onderwijs al te zeer uiteenhulponderwijzers en 4 hulpouderwijzeressen in gouverne- loopen. De, Indische Regering meent het te moetan bementsdienst, 1 particuliere onderwijzer en 1 particuliere stempelen als een uit de behoefte ontstaan hulpmiddel,
onderwijzeres. Vijf leerlingen dezer inrigting ('.'i mannen dat meer en meer in onbruik zal geraken naarmate beter
en 2 vrouwen) legden in het afgeloopen jaar met goed onderwijs verkrijgbaar wordt. Hetgeen omtrent den aard
gevolg bet hoofdonderwijzers-exarnen af. De kosten der van dit eigenlijk gezegde volksonderwijs bekend is gewornormaalschool, in 1878 f 3281 , zijn over 1879 niet vol- den, leidt dan ook tot de conclusie dat iiet de Kegerhig
geenszins ontheffen mag van de zorg om met de haar ten
doende opgegeven.
staande middelen het gouvernements-onderwijs voor
De volgende tabel bevat een vergelijkend overzigt van dienste
de
inlandsche
bevolking naar gelang der behoefte uit te
den uitslag der onderwijzers-examens in de beide laatste breiden.
jaren. (Daarin is geen melding gemaakt van de kandidaten
die zich onder het examen hebben teruggetrokken.)
Dat de bevolking het gouvernements-onderwij-- "1 langer
hoe meer op prijs stelt, is door den directeur vau onderwijs, eeredienst en nijverheid bepaaldelijk geconstateerd als
In L878
In 1879
eene der bevindingen, welke hij op zijne d: °nstrr:3in 0-stJava en Madura iu het laatst van 1878 had opgedaan. Van
Aantal kandidaten
die dienstreis, welke zich ook tot de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo heeft uitgestrekt, en inzonderheid eene
ter verkrijging eener akte van
inspectie van de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers
ten doel had, werd reeds op blz. 106 van het vorig verslag
bekwaamheid als:
melding gemaakt, doch destijds had de directeur daarover
nog geen rapport uitgebragt. Sedert heeft hij dit ingediend,
en daaruit blijkt onder anderen dat 's directeurs waarne7
3
11
11
Hoofdonderwijzer
mingen hem de overtuiging hebben gegeven dat er eenige
1
1
»
Hulponderwijzer
veranderingen noodig zijn in de regeling van het inlandsch
onderwijs, en wel voornamelijk wat de kweekscholen betreft. Intusscheu was zijn oordeel aangaande de kweekschool
3
8
Transporteeren 12
11
te Probolinggo vrij gunstig, doch men stuitte daar op het
bezwaar dat de leerlingen ia alle klassen zeer in ontwik) Daaronder 35 die tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde keling verschilden, waarschijnlijk een gevolg vau de onbevolking behoorden.
bepaalde eisenen voor de toelating gesteld. Bij die te Ban*) Daaronder 24 als boven.
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teruggekomen op het denkbeeld om ook te Palembang
djermasin viel de groote uitgebreidheid van het programma
eene kweekschool op te rigten (verg. vorig verslag blz. 106).
der vakken weder bijzonder in het o o g , en voorts het ge*
ringt nut dat gesticht wordt door het onderwijzen van
Het examen in eene inlandsche taal , dat volgens Indisch
verschillende leervakken in het Nederlandsen, vóórdat de
Staatsblad 1877 n°. 147 gevorderd wordt voor eene definitieve
leerlingen genoegzaam met die taal vertrouwd gijn.
benoeming als Europeesch onderwijzer aan eene kweek•obool , werd in net afgeloopen jaar te Magelang en te
Op de wegruiming van dit laatste gebrek van Let onderPamakauan door 1, en te Kort de Koek door 2 kandidaten
wijs bij de kweekscholen werd dezerzijds reeds in Sepmet goed gevolg afgelegd. Te Batavia moest 1 kandidaat
lember 1878, zoo als op blz. 10b' van het vorig verslag
wolden afgewezen. Allen hadden zich aangemeld voor het
is medegedeeld , bij de Indische Regering aangedrongen.
examen in de Maleische taaL
In bet laatst van 187!) is het onderwerp op nieuw bij het
Indisch. Bestuur ter sprake g e b r a g t , te gelijk met andere
De laatst overgeblevene der drie jongelieden die te
aangelegenheden, bet inlandsen onderwijs rakende, waarBatavia van regeringswege tot inlandsche onderwijzers in
omtrent sedert geruiineu tijd niets was vernomen. In het
het teekeneu zijn opgeleid , legde in het afgeloopen jaar
bijzonder werd daarbij herinnerd aan het siuds verscheideno
een voldoend exaine'i af. en werd vervolgens als onderwijzer
jaren aanhangige plan tot betere regeling vau het toein dat vak aan de kweekschool te Probolinggo geplaatst.
l i g t op dat onderwijs, waarvan melding is gemaakt in de
De inlandsche onderwijzer, die zich onder de leiding
koloniale verslagen van 1S77, blz. 112/113, en 1878
van den ambtenaar voor de beoefening van de Soendasche
blz. 109, en aau het indertijd in Indie opgevatte voortaal H. J. OOBTINO bekwaamde tot onderwijzer in het
nemeu om een vijfjarig verslag over het inlandsch onderSoendasci. aan de kweekschool te Bandong (zie vorig verslag
wijs , loopende over de jaren 1873—1877, op nieuwe
blz. 107), is in September 1879, na afgelegd examen, tot
grondslagen te doen opmaken. Voorts zijn ook inlichtingen
die betrekking benoemd. Ook de officier, die te Fort de
gevraagd nopens hetgeen sinds 1872, toen de Indische
Koek voor het inlandsch onderwijs wordt opgeleid , zal
Regering had verklaard dat van gouvernementswege ook
weldra zijne studiën (in het Maleisch) voltooid hebben.
gezorgd zou moeten worden voor de oprigting van scholen
Bij het einde van 1879 bedroeg hot aantal kvveekclingen :
op de particuliere landen bewesten de ï j i m a n o k , in die
te Bandong 9 9 , te Magelang 9 9 , te Probolinggo 9 2 , te
rigting gedaan was, en nopens de redenen waarom ter
Fort de Koek 4 4 , te Padang Sidempoeai: 2 5 , te Bandjerhoofdplaats Batavia niet meer dan twee gouvernementsmasin 29 ' ) , te Makasser 37 s ) , te Tondano50,en teAmscholen voor inlanders bestaan.
boiua 46. Bij de kweekschool te Magelang hebben zich in
den Inatsten tijd meer kandidaten ter opleiding aangemeld
Na dezp aanteekeningen van algemeeueu aard kunnen
de verschalende onderdeden van het inlandsch onderwijs j dan konden geplaatst worden . waardoor het mogelijk is
geweest ten aanzien van het gehalte der toetelaten perweder elk op zich zelf in de gebruikelijke volgorde worden
sonen hoogere eischen te stellen.
behandeld.
Het eind-examen werd ir. 1879 met voldoenden uitslag
Ovlriciint) tan inlandsche onderwaters. De uiteenloopeude afgelegd : te Bandong door 10 kweekelingen 3 ) , te Magowijze waarop de aan de kweekscholen toegevoegde exterlang door 6 , te Fort de Koek door ö 4 ) , te Tondauo door
nen-scholen ingerigt waren en gebruikt werden, noopte
6 , en te Amboina mede door 6.
den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid om
In het begin van 1880 werden externen-scholen geopend
bij circulaire van 22 December 1879 aau de betrokken
bij de kweekscholen te Magelang en Fort de Koek. Tot
autoriteiten (bij wijze van toelichting op de bepalingen ter
nog toe heeft men op die plaatsen (en ook te Probolinggo)
zake in Indisch Staatsblad 1872 n°. 99) eenige wenken te
in het gemis van zulk eene school voorzien door de kweegeven aangaande de bestemming dier scholen in verband
kelingen van het laatste studiejaar in de opeubare inlandtot de praktische vorming der aanstaande inlandsche onsche schooi een gedeelte de.ï lessen te doen geven.
derwijzers.
Zoo als in het vorig verslag 'blz. 107) is vermeld , werd
De kweekschool te Makasser heeft een groot verlies
in het afgeloopen jaar de te Amsterdam opgeleide kweegeleden door het vertrek van dr. B. F . MATTHES , die hare
keling AHDI SAS.MITA naar Bandong gezonden om zich
oprigting had voorbereid en haar van den aanvang af onder
onder het toezigt van den hoofdonderwijzer der kweekschool
den personeelen titel van directeur met ijveren toewijding
voor inlandsche onderwijzers aldaar verder voor het hulphad bestuurd. De organisatie dezer school als eene inrigo:)derwijzers-examen te bekwamen. Genoemde hoofdondert i n g tot opleiding niet alleeD van inlandsche onderwijzers,
wijzer achtte het evenwel. na eenigen tijd de vorderingen
maar ook van tolken en inlandsche ambtenaren , was steeds
vau zijnen kweekeling te hebben gadegeslagen, niet geals eene voorloopige beschouwd, en de Indische Regering
raden dezen aan 'oedoeld examen te onderwerpen , en stelde
achtte thans den tijd gekomen om haar uitsluitend voor
voor om hem niet langer in aanmerking te brengen voor
de opleiding van inlandsche onderwijzers te bestemmen.
eene plaatsing als onderwijzer bij eene kweekschool (waarDe vorming van tolken voor het Makassaarsch en Boegivoor ingevolge art. \b van Indisch Staatsblad 1872 n°. 227
neesch scheen namelijk beter op het inlandsch bureau van
het bezit van de hulponderwijzers-akte vereischt wordt).
den gouverneur te kunnen geschieden ; aan de opleiding
De Indische Regering vereenigde zich met dit voorstel,
vau hoogere inlandsche ambtenaren kon de kweekschool
en bij een besluit van 22 April 1880 werd SASMITA dienmoeijelijk dienstbaar gemaakt worden (omdat de voorname
tengevolge weder geplaatst als onderwijzer bij het gewoon
inlanders in de binnenlanden er hunne zonen niet heen
inlandsch onderwijs, welke positie hij reeds bekleed had
zonden , en overigens de regenten op Celebes ook niet door
vóór zijn vertrek naar Nederland.
de Regering benoemd, maar door de bevolking gekozen
W a s hier te lande reeds vroeger de indruk ontvangen
worden); en voor ondergeschikte betrekkingen was de
dat bij sommige autoriteiten in Indie tegen de opleiding
kostbare opleiding aan eene kweekschool overbodig te
van inlandsche onderwijzers in Nederland — welke nog
achten. Bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 77 is alzoo bepaald
steeds all eene groefiUKtiU is te beschouwen — zekere voordat in 't vervolg alleen adspirant-onderwijzers, ten getale
ingenomenheid bestond , die ligt belemmerend kon worden
van hoogstens 50 , op de school zullen worden toegelaten.
voor het vormen van een objectief oordeel over de uitkomAan het groote belang om niet anders dan behoorlijk
sten der proef, die indruk werd versterkt door dekennisvoorbereide jongelieden op de kweekschool te plaatsen
neming der stukken welke tot de hiervermelde beslissing
(verg. vorig verslag blz. 107), blijft de Regering hare aan- omtrent AKDI SASMITA hadden aanleiding gegeven. Het
dacht wijden , en met het oog daarop is onlangs dezerzijds
met het Indisch Bestuur in overleg getreden over de toe1
1 Het blijkt niet of in dit getal al ot' niet begrepen is de zoon
passing van het indertijd door den gouverneur van Celebes
van het vroegere districtshoofd der Boven-Doessoen MAKGKOE SABI ,
aanbevolen denkbeeld om aan de school eene voorbereidie — zoo als op blz. 15 hiervóór werd aangeteekend — op de
dingsklasse toe te voegen.
kweekschool te Bandjcrmasin is toegelaten, zonder echter bestemd
te zijn om tot onderwijzer te worden opgeleid.
Bij de kweekschool te Fort de Koek werden twee kwee') Vermoedelijk zjjn hieronder ook de kweekelingcn begrepen
die nog voor inlandsch ambtenaar worden opgeleid.
kelingen uit de Lampongsche districten tot onderwijzer
*) Een leerling van de Bandongsche kweekschool slaagde niet
opgeleid, maar er hebben zich nog geen inlanders uit de
in 4 het eind-examen.
gewesten Palembang , Banka , Bilhton , Riouw en S u m a ) Een van dezen werd bjj ecu eerste examen (in Augustus;
tra's Oostkust ter opleiding bij die inrigting aangemeld.
afgewezen, maar tegen het einde des jaars tot een nieuw examen
Met het oog hierop is dezerzijds bij de Indische Regering
toegelaten, waarin hjj slaagde.
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moest reedi vreemd voorkomen dat de hoofdonderwijter te
Bandong een ongunstig oordeel uitsprak over enn kweekoling, wlene aanleg ten vorigenjare dooreene commissie,

geven van onderwijs in die talen m a g t i g te worden. Deze
beoordeelingen en beschouwingen zijn ter kennis van de
Indische Begering gebragt, en tevens is haar in overweg i n g gegeven om alsnog na te g a a n , of SASMITA niet
eene plaataiug zou kunnen verwerven bij eene der scholen voor de zonen van iiilaiidscho hoofden, aange/.ieu
toch zijne bekwaamheid en ontwikkeling , zelfs naar het

beataande uit den inspecteur van liet lager onderwijs In
Zuidholland rnet twee schoolopzieners, goed genoemd waa ,
wlena vorderingen ruim voldoende geoordeeld waren, en
hij wien alleen do uitspraak en het vaardig spreken van

het Hollandsen gezegd werden te wenaoheu over te laten.

oordeel van den Bandongschen hoofdonderwijaer, dij der

Maar dit werd te minder verklaarbaar toen liet schriftelijk
werk van SASMITA , dat als een bewijs zijner gebrekkige
kennis bij de stukken was overgelegd, aan het oordeel van
den zoo even genoemden inspecteur onderworpen w a s , en
van dezen vernomen werd dat blijkens die opstellen door
genoemden inlander groote vorderingen i:i het Hollandsch
waren g e m a a k t , en dat zij reden gaven om te verwachten
dat hij onder behoorlijke leiding zijne kennla in die taal
nog zeer zou kunnen uitbreiden. Overigens waarschuwde
de inspecteur tegen het stellen van strenge eischen omtrent de uitspraak van het Hollandsch ; g i n g men hierin
te v e r , dan zou men aan alle vreemdelingen het verkrijgen eener Nederlandache onderwijzers-akte onmogelijk kunnen maken, even als ook te strenge eisenen ten aanzien
van de uitspraak der vreemde talen aan de meeate Neder»
landen den weg zouden afsluiten om een diploma voor het

gewone Inlandsche onderwijzers verre overtreden.
Ten aanzien van de vier thans nog te Amsterdam opge-

leid wordende inlanders zijn gunstijye berigtenentvangen.
De GouverneuivGeneraal ia uitgsnoodigd om voordovroeger door Anni SASMITA en Si HAMSA ') vervulde plaatsen

weder twee geschikte jonge inlanders, bij voorkeur olèvea
of gewezen élèves einer kweekschool, voor te dragen.
Immera het met SASMITA voorgevallene kon geen reden
opleveren om de proefneming met het opleiden van inland*
sciie onderwijzers hier te lande als mislukt te beschouwen
en te staken.
De examena voor onderwijzers die niet aan eenekweek*
school gevormd zijn , leverden in het afgeloopen jaar over
't algemeen geen gunstiger uitkomst op dan in 1878,
zoo als blijkt uit het volgende overzigt.
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Scholen voor zonen van inlandsche hoofden en andere aanzienlijke inlander$. De hierbedoelde inrigtingen , vier in
g e t a l , zijn thans alle in werking. De opening" vond plaats
te Tondano in Julij 1879, te Magelang en te Bandong
in December van dat j a a r , te Probolinggo iu April j l .
Eenige der kweekelingen van de kweekscholen voor m landsche onderwijzers zijn bij deze nieuwe scholen overgegaan. Aanvankelijk was door de Indische Regering beslotjn deze scholen : ) alleen met externe-leerlingen te
openen, omdat clan geen tijd behoefde verloren te gaan
met het zoeken naar eene gelegenheid tot huisvesting der
leerlingen, maar het is toch nooclig gebleken om hierin
te voorzien, daar de meeste ouders huisvesting voor hunne
kinderen vroegen. De externe-leerlingen wonen n u hij
elkaar en onder behoorlijk toezigt hunner onderwijzers.
Te Tondano waren bij het einde van 1879 nog slechts 13
leerlingen aanwezig (allen uit de residentie Meuado), doch
men verwachtte dat er weldra meer zouden komen. Voor
de school te Magelang meldden zich zóó vele leerlingen
aan , dat het maximum van GO dadelijk werd bereikt en
nog verscheidene moesten worden afgewezen. Te Bandong
begon men met 22 leerlingen ; hun aantal is echter later
l
) Deze laatste is, zoo als in 't vorig verslag (blz. 107) werd
medegedeeld, voor de voltooiing zn'ner opleiding naar Fort de Koek
gezonden.
;
) Het in April 1879 vastgestelde reglement vindt men in n°. 3399
van het Bijblad op het Indisch Staatsblad.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

toegenomen. De school te Probolinggo werd met 25 le?rlingen geopend , maar ook hier was eene spoedige toeneming van het aantal te verwachten, daar van degenen die zich
aangemeld hadden verscheidene nog niet waren verschenen.
Speciale scholen. De school te Depok (Buitenzorg) telde
bij het einde van het afgeloopen jaar 90 leerlingen (56
jongens en 34 meisjes), tegen 13G (84 jongens en 52 meisjes) bij het einde van 1878. Onder de eeratbedoelda 90
leerlingen waren er 35 die gratis onderwijs ontvingen ' ) .
Op de Ambonsche burgerschool genoten bij het begin
van 1879 230 kinderen onderwijs (d. i. evenveel als een
jaar te voren), waarvan 115 betalenden.
3
) Naar aanleiding van de vraag, die gedaan is op blz. 14 van
het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betredende de Indische
begrooting voor 1889, kan het volgende worden medegedeeld. Toen
vóór eenige jaren, met medewerking der inlandsche L'hristengemeente te Depok, hare Christelijke school in eene gouverneinentsschool herschapen werd, onder voorwaarde dat er geen godsdienstig
onderwijs meer zou gegcren worden, stond de gemeente ook het
schoolgebouw aan de Regering af, onder beding dat bet onderhoud
voor rekening van den lande genomen zou worden. In 1877 heeft
de gemeente dat gebouw, 't welk zij beweerde slechts ten gebruik
te hebben afgestaan, teruggeëischt, tenzjj de Regering het gebed
en de bijbellezing weder op de school wilde invoeren. Hiertegen,
is bezwaar gemaakt. Of de gemeente b(j haren eisch heeft volhard,
werd hier te lande nog niet vernomen. De Indische Regering vleide
zich dat de gerezen moejjelükheden zich na de optreding van den
nieuwen hoofdonderwijzer, die onlangs voor de school te Depok is
benoemd, niet zouden bestendigen.
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Do in Mei 1870 te Magclang geopende school voor de

kinderen n a minden militairen nncAmitig uit de Molukkeu
en Tim ir (inlandaobe christenen) werd bij liet einde van
d a t jiüir bezocht door 40 leerlingen (25 jongens eu 15
meisjes;, die itllen gratis onderwijs ontvingen.
Vol/isscliob'u. Het in de twee laatste verslagen '

ondenoek nopens de mogeiykhaid om op sommige plaatsen
het onderwijs op do gewone hüundsclie scholen ivuigs/.ins
uit te breiden , door er het geven vim lessen in één nf
meer der liij Indisch Staatsblad 1871 n*. 104 facultatief
gestelde vakken aan onderwijzers van de Buropesche scholen
op dezelfde plaatsen op te dragen, ia thans beëindigd. De
geraadpleegde autoriteiten hebben meerendeels de uit\oer i n g van het denkbeeld ontraden . vooreerst omdat het
aantal leervakken op de inlandsche scholen reeds groot
genoeg i s , en ten anderen omdat de Kuropesche onderwijzers niet genoeg kennis van do inlandsche talen hebhen
om zich daarvan bij de leasen met vrucht te kunnen bedienen. De Indische Regering beeft dan ook van den bedoelden maatregel at'ge/.ien.
Het aantal gouvernementsscholen voor de inlandsche bevolking is in net afgeloopen jaar weder eenigszins toegenomen. In het vorig verslag werd, in de veronderstelling
dat de scholen , tot welker oprigting of overneming in
1878 besloten w a s , ook in dat jaar in werking gebragt
zouden zijn. het aantal scholen bij het eind van 1878 gesteld op 4 0 2 , waarvan 166 op Java en Madura <;n 23<> in
de buitenbezittingen. Het blijkt n u echter dat die onderstelling niet juist was. In werkelijkheid waren er bij het
eind van 1878 op Java en Madura 162 en in de buitenbezittingen 214 , dus in 't geheel 376 gouvcrnementsscholen
in werking. In 1879 zijn er op Java en Madura 9 en in
de buitenbezittingen 23 bijgekomen. Bij liet eind van dat
jaar waren er dus in 't geheel 408 gouvernementsscholen ,
alle nader aangeduid in de bijlage K.
Onder de nieuwe scholen op Java en Madura komen nog
niet voor de vier die blijkens het vorig verslag (blz. 106)
in het gebied van den soesoehoenan van Soerakarta en in
d a t van MANGKOE KEGOHO zouden worden opgerigt. Deze

scholen (die te Klatten , Boijolali, Sragen en Wonogiri
zullen gevestigd zijn) konden wegens gebrek aan lokalen
n o g niet worden geopend. Wel is (in December jl.) u i t voering gegeven aan het ter aangehaalde plaatse vermelde
besluit om de bijzondere iulandsehe school van PAKOE
ALAM ter hoofdplaats Djokjokarta over te nemen. Deze
school (die tevens bestemd is geworden voor leerlingen uit
het gebied van den sultan , omdat de bestaande bijzondere
school voor des sultans onderdanen te Djokjokarta niet
kon worden overgenomen als niet voldoende aan de gestelde
eischen ,) telde bij het einde van het afgeloopen jaar 253
leerlingen.
Nopens het aantal leerlingen op ds overige gouvernementsscholen zijn nog slechts opgaven ontvangen wat het
jaar 1878 betreft, en die opgaven , in de aangehaalde bijlage
R te vinden, zijn alleen voor Java en Madura volledig.
Aldaar telde men in genoemd jaar 23050 leerlingen,
bijna allen jongens.
De twee meisjesscholen, die blijkens het vorig verslag
(blz. 109) ter Öumatra's Westkust zouden opgerigt worden , kwamen in het afgeloopen jaar nog niet in werking ,
maar voor de opening daarvan is liet noodige voorbereid.
Zij zullen te Padang en te Fort de Koek gevestigd zijn ,
en er zal onderwijs worden gegeven in dezelfde vakken
als op de gewone inlandsche scholen , maar bovendien nog
in vrouwelijke handwerken. Aan h e t hoofd dezer scholen
wordt een inlandsch onderwijzer geplaatst, en het onderrigt in de handwerken zal gegeven worden door daartoe
geschikte Kuropesche of inlandsche vrouwen.
Nopens de uitgaven en ontvangsten voor het openbaar
inlandsch onderwijs in de beide laatste jaren zijn de volgende opgaven ontvangen (die weder te beschouwen zijn
als verbeterde wat 1878, en als voorloop/ge wat 187!) betreft) :
1878.
traktementen, leermiddelen enz. f 762 681
gebouwen
290 258

1879.
f 868 087
245 441

totaal,
ontvangen schoolgelden. .

f 1 1 1 3 528
60 495

zuivere onkosten.

f 1 0 5 2 939
54189
. f

998 750

f 1 053 033

Wat de onderwijzers bij de openbare iulandsehe scholen
betreft, is weinig bijzonders mede te deelen. Alleen verdient aanteekening dat aan één van h e n , te Madioen
geplaatst, voor zijne getrouwe pligtsbelrachting de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten is toegekend ,
en dat bij wijze van proef aan eenige daartoe in aanmerking komende onderwijzers in do omstreken van Fort de
Koek de gelegenheid is gegeven om zich elk kwartaal
voor hoogstens vier dagen op 's landa kosten naar genoemde
hoofdplaats te begeven ten einde er in het belang hunner
verdere ontwikkeling samenkomsten te houden niet do
Kuropesche leeraren aan de kweekschool.
Omtrent de particuliere inlandsche scholen zijn weder,
even als verleden j a a r , zeer onvolledige opgaven uit de
verschillende gewesten, vooral in de buitenbezittingen,
ingezonden, en de betrokken autoriteiten zijn dan ook
aangeschreven om zich op het verstrekken van betere
inlichtingen toe te leggen. De verkregen gegevens, die
hoofdzakelijk nog slechts het jaar 1878 betreffen, zijn
samengevat in de meer genoemde bijlage R. Daaruit blijkt
dat oj) Java en Madura bij het einde van 1878 aanwezig
waren 142 particuliere scholen, waarvan 115 d o o r l i e t
Gouvernement werden gesubsidieerd. Pij het einde van
1877 waren de cijfers juist dezelfde; voor 12 scholen is
namelijk in 1878 het subsidie komen te vervallen (voor
7 omdat zij door bet Gouvernement overgenomen werden
en voor 5 omdat zij verliepen of niet meer aan de 'voorwaarden der subsidieering beantwoordden); daarentegen
werd ook aan 12 scholen voor het eerst een subsidie toegelegd. Behalve met deze laatsten , verminderde het getal
niet-gesubsidieerde scholen nog met 1 die door het Gouvernement overgenomen werd, terwijl daarentegen 13
nieuwe particuliere scholen werden opgerigt (of voor 't eerst
vermeld worden). ') Ten aanzien van het aantal particuliere
scholen in de buitenbezittingen kunnen hier geen totaalcijfers worden genoemd , zoo als bij inzage der aangehaalde
bijlage duidelijk zal worden. Hetzelfde is het geval wat het
aantal leerlingen op de particuliere schelen betreft.
Met particuliere inlandsche scholen zijn hier — even als
in vorige verslagen — bedoeld zoowel die waar door vilaadsche onderwijzers , als die waar door Europeanen onderwijs wordt gegeven aan kinderen van inlanders of daarmede
geiijkgestelden. In deze laatste categorie vielen bij het
einde van 1877 (latere opgaven zijn niet beschikbaar) 9
van de 15 zendelingscholen op Java : ) (te Soemedang in
de Preanger regentschappen, te Cheribon en Indramaijoe
in Cheribon, te Pitroijoedan in J a p a r a , te Modjowarnoin
Soerabaija, te Swaroe in Pasoeroean en te Semampir,
Genongar eu Wbnoasri in Kediri); in zeker opzigl ook de
op blz. 91 bedoelde Kuropesche school te Garoet, omdat
daar ook kinderen van inlanders worden toegelaten ; voorts
2 scholen te Batavia, uitsluitend voor Chinesche kinderen
bestemd; en eindelijk eene school van een gepensioneerd
gouveruements-onderwijzer te Madjalengka in Cheribon.
Óp de 9 zendelingscholen (welke op genoemd tijdstip
omstreeks 850 leerlingen telden) werd het onderwijs in
eene inlandsche taal gegeven ; op de 4 andere scholen (waar
in 't geheel 75 kinderen les kregen) in het Hollandsch.
In Maart 1879 werd te Magelang in Kadoe nog eene
school (door een Duitscher) geopend, waar 20 Chinesche
kinderen en 1 Javaan gedurende eenige maanden onderwijs
in het Nederlaudsch , het rekenen en de aardrijkskunde
hebben ontvangen, maar die inrigting is spoedig te niet
gegaan. Behalve liet bedoelde schoolonderwijs, wordt hier
en daar ook huisonderwijs aan kinderen van voorname
inlanders of van Chinezen gegeven door Kuropesche gouvernements-onderwijzers in h u n vrijen tijd of ook wel door
andere Kuropeanen. Kene regeling betredende de bevoegdbeid van Kuropeanen om aan inlanders en daarmede gelijkgestelden onderwijs te verleenen , bestaat er m e t , en
met het oog op de geringe beteekenis van dat onderwijs
') Wanneer de 5 scholen, ten aanzien van welke , zoo .ils gczegd , het subsidie kwam te vervallen , niettemin zijn blijven voortbestaan (hetgeen uit de voorhanden opgaven niet niet juistheid is
af te leiden) moet het getal nieuwe (of voor 't eerst vermelde) particuliere scholen slechts op 8 gesteld worden.
:
) Van die in de buitenbezittingen zijn geen volledige opgaven
voorhanden. Aldaar bestonden in 1878 in 't geheel 138 zendelingscholen (behalve nog enkele op Nicmv-Guinca en wclligt ook op
Ilalniaheira). (De 188 zendelingscholen in de Mtashasn hadden
allen inlandsche onderwijzers.)
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kan iiKsn het voorshands ook niet noodig achten er eene
te maken. Intussehen wordt de vraag overwogen of het
in ' t bel&Dff der uitoefening van eenige contnMoniet wenschelijk nou zijn om te bepalen dat vergunning tot het
'verleénen van zoodanig onderwijs moet gevraagd worden
aan de hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur. Bene
dergelijke bepaling werd omstreeks dertig jaren geleden
(titi Indisch besluit van 23 Mei 1849 B*. 9) uitgevaardigd,
maar moest ten gevolge der nieuwe regelingen omtrent
het onderwijs als vervallen worden beschouwd.
In het afgeloopen jaar werden weder door verschillende
ersonen , zoowel Europeanen als inlanders, meestallen
ij het gouvernements-onderwijs vour inlanders werkzaam ,
verschillende volksboekjes zamengesteld of vertaald en der
Regering ter uitgave aangeboden. Negen van die werkjes
(8 oorspronkelijke, — waarvan 2 in het Maleisch , 3 in
het Soendaach, 1 iu het Javaanseh en 2 in liet Makassaarsch , — zoomede 1 in het Javaanseh vertaald geschrift)
werden door de Regering aangekocht om als leesboeken
of als prijzen op de inhmdsche scholen te worden verstrekt.
Aan <'e vervaardigers werd daarvoor (overeenkomstig de in
het Byblad op het Indisch Staatsblad n°. 228!) opgenomen
voorwaarden) f ."3350 toegekend.
De voor 's lasda rekening uitgegeven schoolboekjes in
inlandsehe t a l e n , hetzij eerste uitgaven of herdrukken,
die in 1879 in India de pers verlieten, waren 17 in getal
(7 in het Maleisch, 5 in het Javaanseh , 1 in het Madureesch ,
1 in het Makassaarsch en 3 in het Soendasch). Daarvan
werden 9 gedrukt ter landsdrukkerij , 7 bij de in vorige
verslagen vermelde particuliere drukkerij te Batavia, en 1
bij eene firma te Makasser.
Ten slotte is hier nog melding te maken van eene in
het afgeloopen jaar voor de tweede maal door de Indische
Regering aangewende poging om een n u t t i g leesboek voor
beschaafde inlanders te doen zamenstellen , waarvan ook
op de inlandsehe scholen nut zou zijn te trekken. In 1873
had zij reeds eene belooning van f 3000 uitgeloofd voor
een in het Nederlandach geschreven (later in een of meer
inlandsehe talen uit te geven) onderhoudend leesboek , handelende over de land- en volkenkunde van Nederlandsch
Indie , en doorweven met historische herinneringen en duidelijke aanwijzingen van al hetgeen van gouvernementswege is en wordt gedaan om land en volk tot ontwikkeling te brengen. Op deze prijsvraag werden twee antwoorden
ontvangen , die door eene van regeringswege aangewezen
commissie geacht werden niet aan de gestelde eischen te
voldoen. Daar deze onbevredigende uitslag hoofdzakelijk
geweten werd aan den te grooten omvang van het voorgeschreven onderwerp, is nu in Augustus 1879 op nieuw
eene som van f 3000 uitgeloofd voor een leesboek ten
behoeve van beschaafde inlanders, uitsluitend handelende
over do land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie , en
verdeeld in drie deelen : het eerste bevattende Java en de
daartoe behoorende kleine Soenda-eilanden; het tweede de
groote Soenda-eilanden met onderhoorigheden; het derde
de Molokken (de groote Oost) met ï i m o r en de niet tot
Java behoorende kleine Soenda-eilanden. Over deuitschrijving eener prijsvraag voor eene verzameling afbeeldingen
van voor den landbouw nuttige dan wel schadelijke dieren ,
ook bestemd ten gebruike op de inlandsehe scholen , zie
men blz. 98.

E

II.

KUNSTEN EX WETENSCHAPPEN.

§ 1.
Taaistudie.
De uitschrijving van het examen , dat blijkens het medegedeelde op blz. 109 van 't vorig verslag in Indie zou
worden gehouden ten einde drie nieuwe ambtenaren voor
de beoefening van Indische talen te verkrijgen, is vertraagd geworden , doordien de Indische Regering gemeend
heeft bij het Opperbestuur inlichtingen te moeten inwin*
nen nopens de bedoeling van het bij de ministerieels r e aolntie van 16 April 1879 vastgestelde examen-reglement
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3462), waar het
gewaagde van de door de kandidaten over te leggen bewijzen van bekwaamheid. (In December 1879 is naar te
kennen gegeven dat in het algemeen zijn bedoeld schriftelijke verklaringen van bekwaamheid , die de te examineeren persoon mogt verlangen over te leggen en waarvan de examen-commissie inzage neemt.)
De twee reeds vroeger in dienst gestelde ambtenaren
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voor de beoefening van Indische t a l e n , dr. H. NlOBBOMOTB
VAN DEK TüUK en mr. L. W . C. VAN' DEN BERG , zeilen,
ieder op het bun aangewezen gebied, hun arbeid geregeld voort.

Eerstgenoemde wijdde zich hoofdzakelijk nan de aanvulling en heniening van zijn Kawi-Ballneeseh woordenboek, — waarvan in 1879 één afschrift geheel gereed
k w a m , terwijl het tweede, op welks voltooiing de indiening w a c h t , tot de letter /,'// vorderde, — en aan de
omwerking van het Maleiscb-Nederlandsch woordenboek
van wijlen H. vo.\ DB W A M . , dat geleidelijk ter perse
wordt gelegd en denkelijk dit jaar zal voltooid worden.
Het Kawi-Javaansch woordenboek van wijlen C. P. WINTER ,
op welks uitgave dr. VAN DER TUOK mede toezigt hield ,
en dat door dezen van eene voorrede werd voorzien , zag
in de eerste helft van dit jaar het licht.
De ambtenaar mr. VAN DEN BEUG ging voort met de
bewerking van eene kritische uitgave en vertaling van
het in 't vorig verslag 1 genoemde handschrift over het
Mohammedaansch regt. De Arabische tekst met de kri-

tisebe aaateekeningen kwamen geheel gereed, en de

vroeger vervaardigde voorloopige vertaling van de eerste
helft werd voor een deel herzien en voor de pers afgewerkt. Ook is genoemde ambtenaar begonnen aanteekV
ningen te verzamelen over eenige onderwerpen betredende
de inlandsehe huishouding, welke bij het in 18G7 ingestelde onderzoek naar de regten der bevolking van Java
en Madnra op den grond niet of slechts ter loops zijn nagegaan. In de eerste plaats heeft h i j , met benuttiging
zoowel van gepubliceerde als van niet uitgegeven bescheiden van Europeschen en inlandschen oorsprong, eene
nota opgesteld over de inrigting der Mohammedaansche
geestelijkheid op Java en Madura en over de zich daar
bevindende geestelijke en kerkelijke goederen, en vervolgens is hij met eenige Europesche en inlandsehe ambtenaren en met een paar particulieren in de binnenlanden
in overleg getreden omtrent de aanvulling of wijziging
welke dit opstel zou behoeven met het oog op lokale afwijkingen. Op gelijke wijze zou ook de inlandsehe adel
door hem worden behandeld.
Voorts bleef mr. VAN DEN BERG (die overigens van
November 1878 tot Mei 1879 tijdelijk de plaats van één
der docenten vervulde aan afdeeling B van het gijmnasiuin te Batavia en tevens gedurende een groot gedeelte
van 1879 nog deelnam aan de bewerking van het op
blz. 84 hiervóór reeds besproken eindresumé van he
onderzoek naar de regten op den grond) zijne zorg
wijden aan het toezigt over de inlandsehe handschriften
in de verzameling van het Bataviaasch Genootschap,
die voor een deei het eigendom der Regering zijn. In
zijne hoedanigheid van adviseur voor Oostersche talen en
het Mohammedaansch regt werd hij geraadpleegd o. a.
door den directeur van biunenlandsch bestuur over de benoeming van hoofden in de zoogenaamde perdikan-dessa's,
en door dien van justitie over eventueele verbeteringen in
de regtspraak der priesterraden.
Omtrent den arbeid der overig-e met taalstudiën belaste
ambtenaren valt het volgende aan te teekenen.
De heer J. A. WII.KENS g i n g voort met de aanvulling
van zijn Javarmsch-Nederlandsch woordenboek, waarvan
tevens onder zijn toezigt een nieuw afschrift vervaardigd
w o r d t , omdat het o u d e , door veelvuldig gebruik en talrijke wijzigingen, veel geleden heeft. De hoogleeraren,
die de hier te lande ontvangen gedeelten van dit woordenboek hebben onderzocht (verg. vorig verslag blz.
110), hebben het werk, o. a. wegens zijne te groote uitvoerigheid, ongeschikt geacht om te worden gedrukt. Zij
raadden dus aan om te zijner tijd een paar afschriften
daarvan te laten maken en ten dienste van beoefenaars der
Javaansche taal te Leiden en te Batavia te depeneeren
waar ook afschriften berusten van het groote JavaanschNederlandsch woordenboek, laatstelijk vermeld in het
verslag van 1873, blz. 121. Iu Maart jl. is de Indische
Regering met de ingewonnen adviezen in kennis gesteld.
Het Soendasch-Nederlandsch woordenboek van den heer
H. J. OOSTIN'G is in Januari] jl. geheel van de pers gekomen '). Deze ambtenaar hield zich daarna bezig met bet
') De omvang van liet werk, aanvankelijk op 40 vel geraamd,
is door gedurige bijvoegingen gestegen tot 54'/j vel.
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bewerken van een supplement, en voorts met studiën ten
behoeve eoner grammatica, die hij later dankt te bewerken.
Overigens voltooide hij de opleiding van oen hem toegevoegden inlander, wiens plaatsing als onderwijzer in de
Soendasche tn.nl aan de kweekschool te Bandong reeds op
bis. 92 is vermeld.
Van het Japansch-Nederlandsch-Engelseh woordenboek
van wijlen dr. .1. J. HOFMAAN , welks voltooijing en uitgaaf, blijkens liet verslag van 1878 (bis, 113) aan don
heer L. BKBBÜBIHB te Leiden is opgedragen, is — volgens
een in AugusUis jl. van dezen ontvangen berigt — een

eerste gedeelte afgedrukt en zullen vóór bet einde des jaars
de eerste twee afleveringen (waartoe een gedeelte behoort
dat door dr. HOI'FMANN onbearbeid was gelaten) kunnen

worlen uitgegeven. De overige gedeelten van het woorden* !
boek zullen geregeld achtereen het licht kunnen zien.
§ 2.

Oudheidkunde.

Op dit gebied valt alleen te vermelden dat door de
Indische Regering van een particulier te Soerabaija eene
belangrijke verzameling Hindoe-ou dhoden is aangekocht,
met de bedoeling om die in bewaring te geven aan liet
Bataviaasch Genootschap of (voor zoover gelijksoortige voorwerpen reeds in het museum dier instelling aanwezig zijn)
ter beschikking te stellen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Even als in vroegere jaren werden op verschillende
plaatsen voorwerpen van archeologische waarde aan den
•lag g e b r a g t , die voor een groot deel door het genoemde
genootschap werden aangekocht.
Als eene belangrijke bijdrage tot do kennis van de
Javasche oudheid is indertijd voor gouvernements rekening
hier te lande uitgegeven een groot plaatwerk (met beschrijvenden r\o lerlandschen en Fransclien tekst) betref*
fende den Hindoe.-chen Boro-Boedoer-tempel op Java.
Daar het kostbare werk in 't geheel geen debiet vond ,
heeft de Regering gemeend ter bevordering van het doel
der uitgave niet beter te kunnen doen dan present-exemplaren daarvan aan te bieden aan e?n groot aantal personen en instellingen in en buiten Europa, van wie men
verwachten mogt dat zij de waarde van het werk zouden
weten te waardeeren en in ruimeren kring Lekend zouden
maken.

§ ü. Nthturweie%$ekappt%.
Magnetische en meteorologisch? waarnemingen. De mirwaarnemingen van de voornaamste verschijnselen van den
dampkring werden in 1879 bij liet observatorium te Batavia
geregeld voortgezet en in December j l . , na voldoende
oefening van het inlandsch personeel, werden ze ook tot
de bewolking uitgestrekt ').
De in 1878 opgestelde self-registreerende windmeter en
regenmeter bleven geregeld in w e r k i n g , en voldeden bij
voortduring goed , doch met de photografisch registreerende instrumenten had men nog vele teleurstellingen tot
in het begin van 1880, toen de voor hot Indisch klimaat
passende methode van bewerking' eindelijk schijnt gevonden to zijn. Immers sedert dien tijd zijn alle photogramnien , zoowel van den baro- en thermograaf als van den rnagnefograaf, bijna zonder uitzond; ring zeer goed uitgevallen. Vier de* inlnndsche adsistenten werden in het photogrnfeeren geoefend, en in het verrigten van de d a a r voor noodigo bewerkingen bleken zij volstrekt niet achter
te staan bij Europeanen.
In den loop van 1879 werd het vierde deel der w a a r nemingen van het Bataviasche observatorium g e d r u k t ;
bet bevat de waarnemingen van de jaren 187G, 1877 en
') De meteorologische verschijnselen waren te Batavia in 1879
vry normaal.
De hoeveelheid regen was in de verschillende maanden nagenoeg
gelyk aan de gemiddelden van de laatst»; vijftien jaren; de maand
December, in welke aanmerkelijk minder dan het gemiddelde viel,
makte daarop alleen eene uitzondering.
De temperatuur der lucht, die in de laatste twee jaren zoo bijzonder
hoog geweest was, werd ir. 1879 weder normaal; zjj was aamnerk el ij k lager dan in 1S78 en kwam in alle maanden vrjj wel met
de gemiddelde temperatuur der laatste dertien jaren overeen.
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1878,

benevens de uitkomsten afgeleid uit de wsarne.

mingen over 13 jaren (18(i(i—1878).
Het aantal stations voor regen waarnemingen werd in
1879 nog met, eenigo vermeerderd, zoodat men er in
January JL 125 telde. In verband met de van verschillende plaatsen ingekomen aanvragen om regenmeters,
zullen nog 25 stuks van hier worden uitgezonden, zoodat
de waarnemingen eerlang weder in minieren kring zullen
kunnen plaats vinden.
De over 1879 verkregen uitkomsten waren nog weinig
volledig, aangezien op de meeste stations de regen-

meters eerst in den loop van het jaar konden worden

in gebruik gesteld. (Slechts voor 59 stations zijn opgaven over het geheele j a ; r ingekomen.) Intusselien zijn
de verkregen gegevens reeds tot een jaar-overzigt verzamel' 1 , dat afzonderlijk het licht heeft gezien , en ook
gedrukt is als bijvoegsel tot de Jarasche Courant van 11
.Mei 1880. Ofschoon uit do waarnemingen over 1879 alléén
nog geen algemeene resultaten zijn af to leiden, kan
toeli reeds op eenige niet geheel onbelangrijke punten
in do regenverschijnselen gewezen worden. Zoo schijnen
de opgaven nopens Tjüatjap het vermoeden te wettigen

dat aan de zuidkust van Java de verdeeling van den regen

in den loop van het jaar veel verschilt van die aan de
uoordkust; uit de waarnemingen van Makasser en Balang*
nipa blijkt dat de verschijnselen van den regen aan de
oostkust van Celebes geheel anders zijn dan die aan de
westkust van dat eiland; merkwaardig worden ook g e noemd de zware regens te Padang-Pandjang en Amboina
(respectievelijk 7171 en 5742 m.M.)
Windwaarnemingen werden ten dienste van het observatorium weder, even als vroeger (sedert 1870), gedaan
aan boord der oorlogschepen in de Indische wateren 2 ).
Daartoe zijn zoogenaamde »windbockjes»
ingevoerd,
waarin zes malen daags de rigting en de stei-kte van den
wind worden opgeteekend, en tevens wordt bekend gesteld
of het in de afgeloopen wacht al dan niet geregend heeft.
De op die wijze in verschillende deelen van den archipel
verzamelde gegevens worden maandelijks, door tusscheukomst van het departement der marine te Batavia, aan
het observatorium overgemaakt.
De in 1877 hier te lande teruggekeerde Nederlandsche
geleerde dr. E. VAM RIJCKEVOKSEI. , die op eigen kosten
eene magnetische opneming van den Iudischen archipel
had bewerkstelligd (zie laatstelijk bet verslag van 1877,
blz. 121). voltooide in den aanvang van 1880 het
laatste stuk zijner uit drie deelen bestaande verhandeling
nopens dit onderwerp. Bedoelde verhandeling, bij wijze
van een verslag aan den Minister van Koloniën in 't Engelsch opgesteld, is door do Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam waardig gekeurd om in
hare werken te worden opgenomen. De Regering heeft
het noodige aantal exemplaren voor hare rekening g e nomen ter aanbieding aan de verschillende magnetische
observatoria zoo in als buiten Europa.
Natuurkundige
en geografische mcdedecïingni. De voorgenomen botanische reis van (\on inspecteur-honorair der
cultures J. E. TEYSMAXN naar Nieuw-Guinea (zie vorig
verslag blz. 111) kon in het afgeloopen jaar geen voortg a n g hebben, ten gevolge van het overlijden van den te
Temate gevestigden handelaar (VAN RENESSE VAN D U I V E \ BODB), in wiens g-ezelschap zij had moeten gemaakt worden.
Genoemde ambtenaar hield zich nu voornamelijk bezig
met de bewerking - van zijn woordenboek van iulandsche
plantennamen.
a a n dr. C. P u . SLUITBB , i leeraar aan het gymnasium
Willem III te Batavia, is ten behoeve van een onderzoek
naar de ziefauna van Java's noordwestkust in October
1879, voorloopig voor een tijdvak van zes maanden (dat
later met oen gelijken termijn is verlengd geworden),
eene toelage van f 100 's maands verleend, onder voorwaarde
:
) De invoering van een goed systeem van windwaarnemingen
t<- land U in Indie aan gvoote bezwaren onderhevig, ook al wil
men zich bepalen tot liet plaatsen van eenvoudige windvanen, omdat
meest alle huizen er laag en bovcndii n veelal van hoog geboomte
omringd 7.ün.

Byiage C.

[*
iyuiuiiiui»! verslag Viia

dat bij <1« uitkomst.m na zijn onderzoek ter beschikking
van de Begering zou stellen.
De on blz. W reeds genoemde (Deensene) natuurou*

2.J
).
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lei-zoeker ('• BOOK, ilie aanvankelijk Ier Sumatra's West-

desld, heeft aieta in Maart 187'J de bekende Ceylonsche
koflijbladziekte in den cultuurtuin vertoond, eerst bij da
Mauritiana-koffij en later bij andere soorten ; in zeer geringe mate ook bij de Liberia-koflij. Zij kreeg echter geen

kust zoologische en ethnograflsche itudien had gemaakt,

groote beteekenia en werd niet regtstreeks bestreden; alleen

ontving in Jumj 187!» van de Indische Regering eeneop-

werd de grond onder de hoornen nieuw bewerkten bemest.

drafft om in de binnenlanden der residentie Zuider* en

Aan de landbouwschool werd bij het begin van den
cursus 1879/80 een inlander (gewezen leerling der i n r i g ting) voorloopig voor den tijd van twee jaren als onderwijzer bij de afdeeling B geplaatst. Daarentegen werd de
hortulanus bij den plantentuin van het les geven aan de
landbouwschool ontheven. Tevens werd in den aanvang
van 187'J (Indisch Staatsblad n°. 00) definitief geregeld op
welken voet voortaan in het wiskundig onderwijs zou
worden voorzien.
De cursus voor adspiraut-ambtenaren bij het binneulandsch bestuur (afdeeling A der landbouwschool), iu
November 1878 voor 't eerst aangevangen, heeft niet die
uitkomsten opgeleverd welke men gemeend had zich te
mogen voorstellen. Omtrent de middelen die zouden zijn
aan te wenden om aan het onderwijs in deze afdeeling
(welker cursus, zoo als bekend is, zes maanden duurt)
betere uitkomsten te verzekeren, waren bij den aanvang
's Lauds plaiiieuliün
en landbouwschool te Builenzortj.
van dit jaar overwegingen in Indie aanhangig. Intusschen
Deze inrigtiugen hebben in Maart jl. ce:i gevoelig verlies
is in November 1879 de tweede cursus aangevangen met
geleden door den dood van dr. R. H. O. C. SCHEMER , die
37 aanstaande ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur J ).
sedert 1868 aan het hoofd van den plantentuiu stond en
Bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 303 zijn de lessen ook
als zoodanig ook met het beheer der landbouwschool betoegankelijk verklaard voor particulieren (tegen betaling),
last was. Als zijn opvolger is aangewezen dr. M. THKUB ,
zoomedc voor ambtenaren op wachtgeld ofnon-activiteit,
lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen ,
die reeds bij het binnenlandsch bestuur hebben gediend.
laatstelijk adsistent bij de Rijksuniversiteit te Leiden.
Van deze bepaling is echter nog geen gebruik gemaakt.
Werd reeds in 1870, toen door de opening der land*
De afdeeling B telde bij het begin van den cursus 1878;79,
bouwachool de taak van den directeur van 's lands planzoo als in 't vorig verslag is gezegd, 63 inlandsche leertentuin stond verzwaard te worden , de noodzakelijkheid
liugen, waarvan 20 in het 1ste, 30 in het 2de en 13 in
ingezien om hem in zijn admiuistratieve:i arbeid te verligten
het 3de of hoogste studiejaar. Bij de overgangs-examens
door de toevoeging van een amanuensis, al spoedig is gein Augustus 1879 werden 16 leerlingen uit het 1ste en
bleken <lat deze voorziening op zich zelf niet toereikend
24 uit het 2de studiejaar tot hoogere klassen bevorderd,
was om den directeur in staat te stellen het wetenschapterwijl 9 van de 12 leerlingen uit het 3de studiejaar, die
pelijk karakter der instelling op den duur in voldoende
aan het (voor de eerste maal gehouden) eind-examen deel
mate te handhaven. De- Regering wenscht daarom over te
namen, dit niet g o e i gevolg aflegden. Tot den nieuwen
gaan tot de aanstelling van een adjunct-directeur bij 's lands
cursus werden 12 leerlingen toegelaten, allen voor de
plantentuin, en hierop is bij de Indische begrooting voor
laagste klasse, terwijl van de vroeger aanwezigen 42 de
1881 gerekend.
lessen bleven volgen (16 in het 2de en 26 in het 3de stuOmtrent de botanische inrigtiugen te Buitenzorg over
diejaar). Op 1 October 1879 telde dus afdeeling B ö41eer1870 is het volgende gemeld, ')
lingen.
De verzameling levende planten in den plantentuin werd
De 9 inlanders die aan het eindexamen voldaan hadden ,
in het afgeloopen jaar door ruiling en door geschenken
werden allen aan 's lauds» dienst verbonden: 1 werd tijdeaanzienlijk uitgebreid.
lijk leeraar bij de school zelve (zie hooger); 1 bekwam
De inrigting werd zeer druk bezocht; onder de vrecmeene plaatsing bij den plantentuin om zaden te verzamedelingen, die daarbij eenigen tijd aan studie kwamen wijlen voor het boschwezeu; 3 werden djoeroe toelies (schrijden , behoorden dr. ÏONG , directeur van den botauisehen
ver op een ambtelijk b u r e a u ) ; 2 mantri bij waterwerken ;
tuin te Calcutta, en eenandere Engelsche plantenkundige,
terwijl de 2 anderen bij het binnenlandsch bestuur (1 als
die wetenschappelijke verzamelingen voor het Britsch mumantri en 1 als adsistent-mantri) werden geplaatst. Aan
seuin maakte. Verschillende collecties uit het herbarium
de hoofden van gewestelijk bestuur is aanbevolen om de
zijn aan buitenlaudsehe geleerden ter bewerking gezonden. | gewezen leerlingen der landbouwschool, die eene a m b De cultuurtuin nam op nieuw in belangrijkheid toe en trok
telijke loopbaan volgen, niet langer dan zes maanden als
bij voortduring in hooge mate de aandacht van laudbouwschrijvers werkzaam te laten , opdat zij niet te veel van
ondernemers. Ken aantal zaden of stekken van cultuurgehet geleerde zouden vergeten vóórdat zij geroepen werwassen werden in ruil verstrekt, en van de geoogste
den om het in praktijk te brengen.
Liberia-kofiij werden weder de noodige plantjes gekweekt
ten behoeve van proefnemingen met den aanplant in ver§ 4. Genootschappen ter bevordering va/t wetenschappen
schillende gewesten, terwijl bovendien van Junij 187!) tot
en nijverheid.
Februanj 1880 nier minder dan 280 000 zaden en 38 000
plantjes in publieke veiling verkocht werden.
Het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenNopens de reeds in 't vorig verslag besproken proefueschappen voltooide in 1879 het XXXIXste deel zijner verining met den aanplant van reaua luxurians is aan te
handelingeu en het XXVste deel van zijn tijdschrift, en
teekenen, dat zij in het afgeloopen jaar minder goede
gaf daarenboven nog het XLste deel der verhandelingen
resultaten gaf dan in 1878, maar toch leidde tot een g u n u i t , benevens het XVIIde deel van de notulen zijner bestig oordeel over het nut dat in Indie zou kunnen getrokstuursvergaderingen. Het tijdschrift bevatte wederom verken worden van dit voedergewas. Van de nieuwe djagougschillende belangrijke bijdragen op het gebied van taal-,
soorteu , waarmede proeven genomen werden, voldeed vooral
laud- en volkenkunde, geschiedenis en oudheidkunde van
eene Amerikaansche soort, swect corn geheeteu, bijzonden Archipel, terwijl het nieuwe deel der verhandelingen
der goed.
geheel werd gevuld met den tekst van een aantal wajangZoo als op blz. 17'J van 't vorig verslag werd medegeverhalen , door den heer T E MECHELEN uitgegeven en van
kritische aanteekeniugeu voorzien. Met de uitgave der
* Realia" (zie vorig verslag blz. 113) werd hier te lande
') Jaarlijks wordt in de Javasehe Courant con afzonderlijk verslag
van 's lands plantentuin openbaar gemaakt liet laatste tot dusver
J
verschenen verslat' is dat over 1878 (bijvoegsel tot de Javasche
) Hiervan hadden er 30 in Nederland en 7 in Indie examen
Courant van 5 December 187'J).
gedaan.
Ootterafdeeling van Borneo, en wel voornamelijk in Koetei voorwerpen op het gebied der natuurlijke historie te
verzameleni Zijne reizen hebhen voor dit doel niet veel
opgeleverd, maar op het gebied van la nd-en volkenkunde
heeft hij belangrijke waarnemingen kunnen doen. De door
hem aan de Indische Regering ingediende reisverslagen ,
die in de Engelsoba taal gesteld zijn, zullen, in 't Hollandaeh vertaald, hier te lande worden uitgegeven door
bel Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsen Indie, met toevoeging van de
door den beer BOCK vervaardigde teekeningen van won i n g e n , uienschen enz. uit de door hom bereisde streek.
Deze teekeningen worden op 's lauds kosten te Londen
chromolitliograiisch gereproduceerd onder het onmiddellijk
toezigt van den vervaardiger.
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De
bibliotheek en de andere verzamelingen
u e KIL

§ 6.

Landsdrukkerij.

van! liet genootschap
genootschap werden weder door aankoop BU ge*
enken aangevuld.
aanuevuld.
schenken
I Ie Koninklijke Natuurkundige vereeniging voltooide het
XXXVlIlste deal van haar tijdschrift en gal' daarenboven
nog het XXXIXste deel uit. De bibliotheek dezer vereenig i n g onderging eene belangrijke uitbreiding , waarbij men
er zooveel mogelijk naar gestreefd heeft de litteratuur over
de natuurlijke historie te completeeren. Ook haar museum
wordt gezegd een nieuw tijdperk van bloei tegemoet te gaan.
De Vereeniging tot bevordering van geneeskundige wetenschappen gaf van haar geneeskundig tijdschrift uit de

laatste twee afleveringen van deel XIX en de eerste tweevan deel X X , inhoudende eene polemiek over de waarde
der vaccine , en nieuwe beschouwingen over berri-berri en
de oorzaken dier ziekte. Ook liet zij de militaire summiere
ziekenrapporten , sedert 1805 niet meer gepubliceerd, tot
en met 1878 voor hare rekening d r u k k e n , met het oog
op hunne — z i j het dan ook aleehta betrekkelijke—waarde
voor de geneeskundige statistiek. Voorts werden door deze
vereeniging twee prijsvragen over geneeskundige onderwerpen uitgeschreven . elk ter waarde van f 250.
De af'deeling » Nederlandsen Indiè" van het Koninklijk
Instituut van ingenieurs gaf het IVde deel van haar tijdschrift uit.

Door deze inrigting werden in 187!) afgeleverd:
a. 7 054 203 afdrukken van 3105 modellen ten behoeve
van verschillende bindsaduiinistratien ;
li. 9 inlandsche schoolboeken met eene oplage van 85 105
exemplaren (1447 770 afdrukken);
c. 29 andere boekwerken (Staatsblad , Javasche Courant,
almanakken , reglementen, verslagen enz.) met eene oplage
van 32 450 exemplaren (1912 539 afdrukken);
d. 148 Maleische, 22 Javaansehe, 14 Soendasche, 19
Ifaduresebe, 2 Boeginesche, 1 Makassaarsche, 1 Battaksche en 71 Chinesche vertalingen van Staatsbladen, te
samen 278 vertalingen met 85 350 afdrukken.
De landsdrukkerij had in 1879 eene ontvangst te verantwoorden van f 277 180, tegen f 255 402 over 1878;
terwijl de uitgaven . niet inbegrip van het kostende der
uit Xederland ontvangen benoodigdbeden , in beide jaren
achtereenvolgens bedroegen f 148 530 en f 138182.
In de formatie van het personeel der inrigting kwamen
in het afgeloopen jaar een paar wijzigingen van onder—
geschikt belang.
IIJ.
§ 1.
a.

hKKKDIEXST.

Christelijke

Protostantsche

godldittut.
eeredienst.

In het afgeloopen jaar verscheen te Makasser (sedert 1
Julij) eene tweede c o u r a n t , eerst genoemd » Nieuws- en
advertentieblad van Celebes en onderboorigheden " , doch
sedert Februarij jl. » Celebes-courant, nieuws-, bandelsen advertentieblad". Voorts weid (in September: te Samar a n g een humoristisch weekblad opgerigt, onder den titel
» Indische polichinel", terwijl te Djokjokarta (in .1 ulij) de
uitgave van een Javaansch weekblad, » Darino Warsito "
genaamd , ondernomen werd , 't welk gezegd wordt onder
beschermheerschap van den sultan te staan (hoofdredacteur de heer \V. HALKEMA). De »Samarangsche Courant"
heeft met 1 Februarij j l . , toen het blad een nieuwen
redacteur k r e e g , haren naam veranderd in > Het Indisch
Vaderland." In Mei jl. is aan deze courant een Zondagsnummer toegevoegd, dat kort te voren (sedert April) te Samarang zelfstandig was verschenen als »Zondagsblad voor
Midden-Java."

Predikanten , ene. Bij het einde van 1878 waren, blijkens het vorig verslag (blz. 113/114), van de 35 pred'ikanten 4 met verlof buiten Nederlandsen Indie, en ten
gevolge daarvan onvervuld: 3 vaste predikantsplaatsen,
namelijk Pontianak , Bandjermasin en Ternate, en 1 van
de twee plaatsen, welker aanwijzing van het kerkbestuur
kan uitgaan. In de vacature te Pontianak werd voorzien
bij gelegenheid van eenige noodzakelijke overplaatsingen,
waarbij Palembang vacant kwam. Twee predikanten van
Batavia vertrokken wegen,s ziekte met verlof naar Nederland en werden vervangen door den predikant ter beschikking, tijdelijk in de Preanger regentschappen geplaatst,
en door een die van verlof terugkeerde.
Bij bet einde van 1879 waren dus vijf predikanten met
buitenlandsch verlof afwezig, ten gevolge waarvan 3 gemeenten vacant waren, namelijk Bandjermasin, Ternate
en Palembang, terwijl de predikanten ter beschikking van
het kerkbestuur beiden ontbraken. Te Bandjermasin werd
de dienst waargenomen door een ter plaatse gevestig'den
zendeling-leeraar van bet Rijnscbe zendelinggenootschap,
svien daarvoor van tijd tot tijd eene belooning uit 's lands
kas is toegekend, terwijl voorts de verschillende gemeenten
in de Zuider- eu Oosterafdeeling van Borneo in het afgeloopen jaar eenmaal werden bezocht door een der predikaaten te Soerabaija, daartoe door de Indische Regering
aangewezen. De belangen der gemeente te Ternate werden
tijdelijk toevertrouwd aan den hulpprediker bij de inlandsche christengemeente te Batjan, wien werd opgedragen om — zoolang geen predikant kon worden aangewezen — viermalen 's jaars te Ternate kerkdijken dienst
te verrigten. De vacature te Palembang is in het begin
van 1880 weder vervuld, toen een der afwezige predikanten in Indie terugkeerde.
Van de twee veldpredikers was alleen die te Weltevreden
(voor de garnizoenen daar en te Meester-Cornelis) in functie ;
de andere (voor de garnizoenen van Ambarawnen Salatign)
was in 1879 nog met verlof afwezig. In het begin vau
1880 moest ook de eerstgenoemde wegens ziekte naar Furopa
vertrekken ; zijn ambtsbroeder keerde echter kort daarop
terug en werd bestemd voor de garnizoenen in het gouvernement Atjeh en onderboorigheden. In verband daarmede
werd door de Indische Regering bij een besluit van 0 April jl.
Kotta Radja, in plaats van Weltevreden, tijdelijk als
standplaats van een der veldpredikers aangewezeu 2).
De twee in 1878 ontstane vacatures van hulpprediker
lste klasse (te Bonthain en te Benkoelen) werden tegen
het einde van 1879 vervuld, in verband met den terugkeer van den titularis die met buitenlandsch verlof was

') De uitgeloofde belooning bedraagt f 2000; de antwoorden
worden ingewacht vóór 1 October 1880 (zie de oproeping in de
Javasche Courant van 1 Juljj 1879).

') Ten behoeve der inlandsche protestantsche gemeente in Atjeh
zou tijdelijk een inlandsche godsdienstleeraar (goeroe) worden in.
dienst gesteld.

Van het tijdschrift der Nederlandsen Indische Maatschappij
van nijverheid en landbouw verscheen het XXIVste deel.
Onder andere belangrijke bijdragen , waaronder ook eenige
door de Regering ter publiceering afgestaan , bevatte dit
deel eene kritisch-historischc beschouwing over de productie en het verbruik van koffij , van de hand van den
heer mr. X. P. VAN DEN BEUG , welke studie later ook
afzonderlijk in het Engelsch is uitgegeven.
In het afgeloopen jaar werd door het bestuur der Maatschappij , in vereeniging met de directien van de Koninklijke
Natuurkundige vereeniging in Nederlandsen Indie en van
het Indische Landbouwgonootschap , verzocht dat de IndiBChe Hegering aan een deskundige een onderzoek zou
opdragen naar de voor den landbouw in Nederlandse!) Indie
nuttige en schadelijke dieren. Zoodanige opdragt is echter
door de Indische Regering niet verstrekt, maar daarentegen heeft zij in het voorstel aanleiding gevonden om j
(ten dienste der inlandsche scholen en ter verspreiding j
onder de inlandsche hoofden) eene prijsvraag uit te schrijven
naar het beste stel afbeeldsels van de bewuste dieren ').
Nopens de verrigtingen van h e t Indisch Aardrijkskundig
Genootschap te SamaraDg , van welks oprigting werd g e w a g gemaakt op blz. 57 hiervóór, is in dit verslag n o g ;
niets mede te deelen. Deze vereeniging (welker statuten
zijn opgenomen in de Javasche Courant van 6 Februari]
1880) stelt zich ten taak om in het algemeen alles te doen |
wat strekken kan tot bevordering der geografische wetenschap.
§ 5.

Tij dschr ijlen en

nieuwsbladen.

[5. 2.]
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geweest <•:. met de eenkomst vaii den hulpprediker die van
bh» tor'beschikking was gesteld (vorig verslag bh. 114).
Het aantal standplaatsen voor hulppredikers ten dienste

der biiuMhche christengemeenten (hulpprediker»8de klasse)
I j , , p 0 i i r narij 1880 gebragt op 1 8 , door de plaatsing
van zoodanige» leeraar (een van hier uitgezonden kandi-

daat die ( l° or ^et Nederlandsche Zendeliaggenootocbap was

onjreleid) te Tanawangko in de Minahassa, waar tot in
de eerste helft van 1879 een lettdeling van genoemd gervolgens de
nootscha]) was werkzaam geweest. en waar vervolgen
hulpprediker van Tomohon tijdelijk den dienst had wiaargenomen. Van de 17 vroeger reeds
reed in dienst gestelde
bulppredikers 2de klasse moest in Januari) jl. dieteNoessalaut (Amboina) wegens wangedrag en pligtverzuim uit
's lands dienst ontslagen worden.
De werkkring van den hulpprediker 2ue klasse te
Babauw op Timor werd nader geregeld, en ten opzigte
van dien op Rotti, wiens standplaats nog niet organiek
wa< aangewezen, werd bepaald dat hij gevestigd zou
zijn te EU (Indisch Staatsblad 1879 n°. 259 en 282).
Het aantal inlanders die voor 's lande rekening tot
godsdienstvoorganger bij inlandsche christengemeenten
worden opgeleid (met welke opleiding de hulppredikers
2de klasse zijn belast) was bij het einde van 1879 tot 44 gestegen. Men verwachtte dat enkele dergenen, die het eerst
(in 1874) in de residentie Amboina in opleiding zijn genomen , '<::ch eerlang aan het voorgeschreven eindexamen
zouden kunnen onderwerpen.

Godsdienstonderwijs; openbare (.eredienst. Op 21 plaatsen ' ) . niet met vaste godsdienstleeraren bedeeld, werd
van regeringswege op de in vorige verslagen vermelde
wijze (door beimttiging der diensten van ter plaatse woonachtige geschikte personen, meestal onderwijzers bij de
Bnropescbe lagere scholen.) aan de pretostanteebe jeugd
gelegenheid verschaft om onderwijs te ontvangen in de
bijbelsche geschiedenis en in de christelijke zedeleer. De
in 't vorig verslag, bedoelde tijdelijke maal regel ten behoeve van het godsdienstonderwijs bij eenigc m!andschechristengemeenten in de residentie Amboina werd ook voor 1880
bestendigd.. Te Gorontalo werd insgelijks door een gewezen
inlandschen schoolmeester, tegen genot eener kleine toelage uit 's lands k a s . godsdienstonderwijs gegeven.
Behalve aan de (grootendeels uit mindere militairen bestaande) gemeente te Salatiga , welke ter bestrijding van

uitgaven voor den openbaren eeredienst (voor eens) eene

som van f 300 uit 's lands kas verkreeg, werden van regeringswege nergens nieuwe bijdragen voor dat doel verleend , terwijl de bestaande subsidien , waar het doenlijk
w a s , werden ingekrompen.
Ten behoeve der te Kotta Radja (Atjeh) aanwezige
christenen (militairen en anderen) za! aldaar op gouvernementskosten een kerkgebouw worden opgerigt, bestemd
om zoowel voor den protestantschen ais voor den roomschkatholieken eeredienst te worden gebezigd.
Zendelingen. In het af'geloopen jaar werd aan vier zeudelingen, allen in dienst van het Rbijcsche genootschap,
vergunning verleend tot uitoefening van hun dienstwerk,
a l s : aan één voor Nias, aan één voor Sflindong : ) , aan
één voor Siboga en Silindong, en aan één voor zoodanige
plaats in de residentie Zolder* en Oosterafdeeling van
Borneo als hem door den resident zou worden aangewezen.
Twee zendelingen van hetzelfde genootschap, waarvan
de een in de bovnlanden van hu.istgenoemde residentie
en de andere in Sipirok gevestigd was geweest, vertrokken uit Indie; de eerstbedoeide wegens ziekte, de laatstbedoelde wegens overplaatsing naar Zuid-Afrika. Een
zendeling van de Nederlandsche Zendingvereeniging, die
sedert 1865 te Cheribon werkzaam w a s , moest wegens
ziekte tijdelijk naar Nederland terugkeeren. Twee zende) Serang (Bantam), Garoet en Socmedang (Prcanger regentschappen)
, Poerwakarta (Krawang), Indramayoe (Cheribon), Japara,
™ , c n Kocdoes (Japara), Bodjonegoro (Rembang), Blitar (Kediri),
oombong en Wonosobo (Bagelen), Magelang (Kadoo), Banjoemas,
«anajarnegara, Tjilatjap en Poerbolinggo (Banjoemas), Maros cn
Hima (Celebes), Muntok (Banka) en Benkoelen.
J. an . <*(?ze toelating werd reeds in 't vorig verslag gewag
gemaakt; m het begin van dit jaar is aan bedoelden zendeling (die
vroeger pp Jüas werkzaam was) toegestaan zich in de onderafdeeling
Sipirok te vestigen.
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lingen der l'trechtsohe Zendingvereeniging , respectievelijk
werkzaam op Nieuw-Guinea en Halmalieira , werden wegens
berispelijk gedrag door het bestuur der vereeniging ontslagen.
In de Minahassa bleven in het afg»loopen j a a r , nadat
het zendingsdistrict, Tanawangko onder 'het beheer der
gevestigde kerk was gekomen , nog twee zendingsposten bestaan , namelijk Batahan en Koemelemboeai,
die echter bestemd zijn om mettertijd eveneens op hulppredikers over te gaan. De door het Nederlandsche
Zendelinggenootochap met 1 Junij 1879 gesloten kweekschool voor inlandsche hulpzendelingen te Tomohon leverde
in het afgeloopen jaar nog 9 dergelijke voorgangers af,
waarvan er 1 overleed en 1 van dié bestemming afzag.
De overigen kregen allen een werkkring. Dit hulppersoneel (bij het einde van 1879 bestaande uit 30 hulpzendelingen en 2 inlandsche belpen) wordt nog steeds, ook in
de ressorten die reeds tot de gevestigde kerk behooren,
door het genootschap bezoldigd , maar er zijn bij liet Indisch Bestuur maatregelen in overweging om ook ten
deze de bemoeijingen van het genootschap geleidelijk door
de Begering te doen overnemen.
Een zendeling van hetzelfde genootschap, te Roemah
Tiga (Amboina) gevestigd, moest wegens hoogeu ouderdom zijn dienstwerk in een gedeelte van zijn ressort staken;
dit deel is tot den werkkring van den uaastbij zijnden
hulpprediker gebragt.
Een der zendeling-werklieden op de Sangi-eilanden (die
te Tagoelandang), door wiens bemoeijingen voorkomen
werd dat eene der gouvernement* inlandsche scholen a l daar door tijdelijke ontstentenis van den onderwijzer te
niet g i n g , ontving deswege van regeringswege een geldelijk blijk van waardeering.
Omtrent het zendingswerk op Java vindt men in de
ontvangen berigten , buiten de gewone statistieke opgaven
omtrent het in elk gewest aanwezig getal inlandsche
christenen, niet? meldenswaardig aangeteekend 3 ). Hetgeen omtrent de evangelisatie in enkele buiten bezittingen
aan de voor dit verslag ontvangen bouwstoffen viel te
ontleenen, heeft reeds eene plaats gevonden in hoofdstuk
C hiervóór (zie o. a. blz. 8 / 9 , 1 0 , 1 5 , 22 en 23).
I.

Roomseh-katholieke

eeredienst.

Terwijl in 1879 2 geestelijken , aan wie hier te lande
het gevorderde radikaal was toegekend ten einde bij vacature eene der 20 van landswege bezoldigde plaatsen te
kunnen innemen, op Java a a n k w a m e n , keerden er 2
wegens ziekte tijdelijk naar Nederland terug. Met inbegrip van den bisschop , apostolisch vicaris en pastoor van
Batavia, en van de aanwezige geestelijken buiten bezwaar
van den lande, bestond dientengevolge bet personeel der
roomsch-katholieke missie in Nederlandsch Indie op 31
December jl., even als bij het eind van 1878, uit 24
geestelijken, over de 11 standplaatsen verdeeld als v o l g t :
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STAXDl'I.AATPEN.

Ambarawa
Soerabaija
Medan (Sumatra's Oostkust)
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>) In bijlage A n°. VI van dit verslag zijn de statistieke opgaven
betreffende het aantal inlandsche christenen van de verschillende
geloofsbelijdenissen zamengevat.
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De geestelijke verzorging der la A.tjeh aanwezige ge*
meen tel eden bleet* op geleken voet geregeld als in 1878
(zie vorig verslag;.

De vaste dienstbezoeken

in de ver-

verschillende statiën (kerkelijke nfdeclingen) warden zooveel
mogelijk overeenkometig de bestaande regeling vervuld.

Teruggekeerd.

Vertrokken.
GEWESTEN.
1877.

1878.

1879

1877. 1878. 1879

3439

3083

2717

2128

2245

63

45

28

59

59

39

I J . ' tijdelijke u i t b r e i d i n g der d i e n s t bezoeken te BuitelUSOrg

zal ook dit jaar nog gehandhaafd blijven. Krachtena bijlondere magtiging werden in 1879 (op 'slands koaten)
nog kerkelijke dienstreizen gedaan: door den bisschop naar
de Padangsche Beneden* en Bovenlanden en naar Banka ,
en door andere geestelijken naar Celebed. Menado, Am-

Bagetoa

.

211

198

90

84

118

118

Kadee .

.

boina en Ternate. De Lampongache districten konden in

89

121

105

61

53

71

Djokjokarta

13

9

40

6

12

I

.Soerakarta

88

101

67

22

68

58

Madloea .
Kediri . .

69

42

87

27

42

27

50

23

101
88

24

121

71

73

90

113

49

4135

3697

3263

2800

2804

2508

het afgeloopen jaar niet bexocht worden.
\'ier gemeenten (deselfde als in 1878, sie vorig verslag,)
ontvingen eene tegemoetkoming uit 'alanda kas ter gedeeltehjke bestrijding der kosten van 'lun openbaren eere-

dienat. Iu de kosten der herstelling van het kerkgebouw
der gemeente te Batavia, geraamd op f34 000, werd,
nadat de begrooting voor 1880 daartoe de gelegenheid bad
geschonken, van gouvernementswege f 13 000 bijgedragen.
Aan particuliere inschrijvingen was destijds eene gelijke
som bijeengebragt. Aanvankelijk waren tegen de toeken*
n i n g van bedoeld subsidie hier te lande bedenkingen gerezen (verg-, vorig verslag blz. 116), docli desa zijn door
het kerkbestuur voldoende opgelost. Met het oog op de
nog ontbreken Ie f 8000 is intusschen aan het kerkbestuur
te kennen _:>>_ vt'ii dat de gouvernementsbijdrage in geen
geval zal . i n n e n worden verhoogd. Te Cheribon was in
1870 eeü kerklokaal in a a n b o u w , en té Pangkalpinang
(Banka was daartoe een gebouw aangekocht. Te Kotta
Radj:'. Atjeh) z a l , zoo als hooger reeds is g e z e g d , een
op te rigten kerkgebouw zoowel voor den katholieken
als vo r ien proteatantachen eeredienat benuttigd wqrden.
De gebruikelijke statistieke opgaven omtrent het aantal
gemeenteleden in elke statie, het cijfer der gedoopten,
dat der communicanten, enz. zijn d i t m a a l , bij gemis aan
vj!doende gegevens. door het hoofd der missie niet kunnen worden verstrekt.
Mohammedaantche

S o

Vertrokken.

Teruggekeerd.

1877. 1878. 1879.

1877. 1878. 187'J,

GEWESTEN.

EN M A D D B A
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295
378
283
107
323
12
3
12
660
843
813
144
148
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44
51
36
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351

232

236
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7

9
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293

107

50

34

38
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26

81
205
BS

Pekatoagaa

178

181

Samarang

841

381

507

57

128

Japara

80

84

77

46

83

Rembang

50

41

67

44

37

48

331

342

412

378

107

513

471

Pasoeroean

134

110

114

83
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102

Probolinggo

11

34

23

28

9

23

2G

8

25

15

n
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Zuid(.r- en OosteralUccllng van Borneo. . .
Celebes en onderhoorig-

qodtdienst.

Volgens de gehouden aanteekenmgen omtrent de van
hestuurawege uitgereikte passen naar Mekka was het
aantal bedevaartgangers in het afgeloopen jaar vrij normaal . en zelfs eenigezins lager dan het gemiddelde over
bet voorafgegane vijfjarig tijdvak iwaarin trouwens een
buitengewoon bedevaartjaar voorkwam; zie het verslag
van 1878). Ook het cijfer der in Nederlandsen India teruggekeerde bedevaartgangers bleef in 1870 beneden het gemiddelde over 1874/78. Over de laatst verloopcn drie jaren
waren de opgaven, uit elk gewest afzonderlijk . a l d u s :

JAVA
Bantam
Batavia
Krawang
Pssaager regentschappen
Cheribon
Tagal

1'er transport

Banjociiias

Bali
(Boeleleng
en
Djrmbrana)
. . . .

19

10

7

22

14

1

TOTAAL

2758

1935

2175

1598

1788

1206

n) Waar een f is geplaatst, ontbreken de opgaven.
in de voorafgegane cijfers, welke voor 1870 een totaal
van 5438 vertrokkenen en van 3714 teruggekeerden aanwijzen , zijn niet begrepen de uit inlandsche rijken op
Sumatra , Borneo, Celebes . enz. afkomstige pelgrims , wier
aantal door den Nederlandschen consul te Djeddah (Arabie)
geschat wordt op omstreeks 1500. Met reispassen, door onze
autoriteiten afgegeven , meldden zich voor de bedevaart
van 1879 bij dezen aan 5248 Nederlandsch Indische ouderdanen , en bovendien nog 83 die zich hij vertrek uit
Nederlandsen Indie niet van een pas hadden voorzien of
dezen verloren hadden. Van de bedoelde 5331 personon
(onder welke er 3051 waren die op Java en Madura te
huis behoorden) had ongeveer '/6 gedeelte de reis ondernomen regtstreeks uit Nederlandsen Indische havens ' ) ,
en ongeveer V3 regtstreeks uit Singapore, terwijl do
andere helft slechts passage had genomen tot Suez *),
van waar ze dan veelal de reis tot Djeddah vervolgden met
de booten der Egyptische Khedivié-maatschappij. In de
maanden December 1879 t/m Februarij 1880 werden met
afgeteekende passen naar Ncderlandsch Indie teruggevoerd
') De stoomsehepen HWötta en Btwntm van de Rotterdainsche
Lloyd bragten respectievelijk 455 en 362 bedevaartgangers uit Xederlandsch Indie aan. In 1878 vervoerde genoemde reederü slechts
236 zoodanige passagiers naar Djeddah.
=) Voor een gedeelte had dit vervoer plaats met de stoomsehepen
der maatschappij „Xcderland". Deze vervoerden namelijk op hunne
terugreizen naar Xcderland gedurende het tijdvak medio November
1878 tot einde November 1879 709 dekpaasagiers tot Smez. In
1876.77 en 1877.78 waren vervoerd 673 en 527 dekpaasagiers.

Bijlage
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4710 pelgrims, onder welke er 388 waren die reeds in
de jaren 1874-1878 naar Mekka waren gekomen, en 25(5
die bij hunne aankomst te Djeddah verzuimd hadden zich
bij het consulaat aan te melden. Deze 4710 pelgrims werden overgevoerd in 12 stoomschepen , waaronder 1 (met
880 zoodanige passagiers) dat rogtstreeks naar Padang
voer. Enkele bedevaartgangers deden, bij gemis ann andere
reisgelegenheid , voor 't eerst de terugreis (tot Singapore)
via Bombay. Het bedevaartseizoen kenmerkte zich door
het uitblijven van epidemische of besmettelijke ziekten.
Daarentegen bezweken vele pelgrims op den togt naar
Medina of terug ten gevolge van de koude weersgesteldheid
in December en Januarij jl.
Het onderzoek aangaande de vraag, of de in Nederlandsch
Indie bestaande bepalingen omtrent het vervoer van inlandsche passagiers naar vreemde havens niet voor zoodanige wijziging vatbaar zijn dat aan de Nederlandsche
of Nederlandsch Indische reederijen meer gelegenheid gegeven worde om zich op het pelgrim vervoer toe te leggen , is nog niet zoo ver gevorderd dat de Indische Regering • reeds tot eene beslissing is kunnen komen. Wel
heeft de blijkens 't vorig verslag (blz. 117) ingestelde
commissie rapport uitgebragt (en is deze in Julij jl. ontbonden), maar de Indische Regering heeft nadere gegevens noodig geacht, die zij thans van den kommandant
der zeemagt hoopt te verkrijgen.
IV.

INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID;
BN SPAARFONDSEN.

I:ITKEEMNGS-

Gestichten. Het aantal der in Nederlandsch Indie bestaande gestichten voor de verpleging van weezen , ouden
van d a g e n , gebrekkigen enz. onderging in het afgeloopen jaar geen verandering. De ontvangen opgaven , verzameld in bijlage S hierachter, vermelden in 't geheel
14 weeshuizen of andere verzorgingsgestichten (alle op
J a v a ) , waarin bij het einde van 1879 opgenomen waren
258 volwassenen en 722 kinderen , tegen 275 en 722 op
31 December 1878 , ongerekend voor heide jaren de pupillen
der jongensweezen-inrigting te Soerabaija , van welke instelling 't laatst opgaven over 1875/76 zijn ingekomen.
(Er werden toen 38 jongens verpleegd.)
Door de meeste besturen dezer inrigtingen werd g e klaagd dat de bijdragen van particulieren in het afgeloopen
jaar zeer verminderd waren , zoodat voor financieele moeijelijkheden werd gevreesd. De vier inrigtingen, die in meerdere of mindere mate door het Gouvernement bekostigd
worden (zie de aangehaalde bijlage) behielden deze s u b sidien ook in 1879.
Instellingen van bedeeling. De van regeriugswege te
Batavia, Samarang en Soerabaija ingestelde commissien

BATAVIA.

Kapitaal op 1°. Januarij 1879.
Gedurende 1879 i n g e b r a g t .

f

486 977,23

. . . .

f 2 240 331,56

Gedurende 1879 teruggenomen

579 623,68

Blijft

. . . .

f 1660 707,88

Aan rente en dividend voor de
inleggers gedurende 1879 .

65 975,37

Kapitaal op 31 December 1879
Het reservefonds bedroeg J 1 8 7 8
op 31 December . . | i$w

I f
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tot ondersteuning van behoeftige christenen die niet in de
termen vallen om van eenig kerkelijk bestuur bedeeling
te verkrijgen, reikten in de verschillende; gewesten tot
haar ressort behoorende in 1879 aan onderstand uit: f 10 435 ,
f 6 8 3 4 en f 9 4 8 1 , respectievelijk ten behoeve van 109,
102 en 75 personen , en hielden op 31 December nog in
kas f 3173, f 5207 en f 14 703. In 1878 bedroeg het
aantal bedeelden 123, 98 en 71 , terwijl de uitgaven
f 9899. f 6081 en f 8931, en de overgehouden saldo's

nihil, f 2842 en f 16 182 beliepen.
Omtrent de uitdeel'mgen der diakonic-armbesturen zijn
zoo weinig mededeelingen ontvangen , dat daarvan geen
overzigt is /.amen te stellen.
Het » Fonds des vredes door het bloed des kruises " te
Soerabaija verleende, als vroeger, ondersteuning aan oude
en gebrekkige inlandsche christenen ; ook bezoldigde het
twee inlandsche voorgangers, voornamelijk voor het geven
van godsdienstonderwijs aan inlandsche christenkinderen.
Voorts werd uit het fonds eene bijdrage afgezonderd voor
hot bouwen eener inlandsche christenkerk te Swaroe (Malang). De inkomsten bedroegen f 2375, en de uitgaven
f 3112, tegen f 3080 en f 1899 in 1878.
Ook door de hulpfondsen van den H. Vincentius te Batavia en Soerabaija werden eenige behoeftigen ondersteund.
Het in 1878 tot stand gekomen Bataviasche Hulpfonds,
ten bate van noodlijdenden door brand of andere onheilen ,
deelde in het afgeloopen jaar f 235 u i t , en beschikte op
31 December jl. over een kapitaal van f 18 993.
Uitkeerhigs- en spaarfondsen.
Slecht-s van enkele der
hierbe loeide fondsen zijn opgaven ontvangen. Het in 1874
gestichte fonds der vrijmetselaarsloge te Samarang voor
uitkeeringen bij overlijden deed in 1879 vier uitkeeringen ,
elk van f 2000. Het aantal deelhebbers was bij het eind
van 1879 geklommen tot 136 , en het kapitaal tot f 38 126
(tegen f 32137 op 31 December 1878).
Het studiefonds te Batavia voor onbemiddelde leerlingen
van goeden aanleg gaf in het den 30sten September 1879
geëindigde 3de boekjaar f 5912 u i t , maar ontving f 6367.
(Over het 2de boekjaar waren die sommen geweest f 6423
en f 6524.) Op 1 October 1879 beschikte het fonds over
een kapitaal van f 5207. Nopens een soortgelijk fonds,
onlangs te Samarang opgerigt (zie blz. 5 7 ) , zijn geen
financieele mededeelingen ontvangen. Het Soerabaijasche
schoolfonds (opgerigt in 1878), dat ook aau leerlingen bij
het lager onderwijs ondersteuning verleent, gaf in het
tweede boekjaar , eindigende 31 Mei 1879 , f 2482 u i l , en
bezat toen een kapitaal van f 2 2 6 3 ; de inkomsten in
1878/79 bedroegen f 3669.
Omtrent de vijf in Nederlandsch Indie bestaande particuliere spaarbanken zijn de volgende opgaven

SAMARANG.

MAKASSF.lt.

SOERABAIJA.

1753 354,33 a) f 1942 594,92' a) f 1 592 962,98 a) f

.

Te zamen

Tweede Kamer. 101

1 726 683.25
82 882

-29
90 500,00

717 831,76

635 729,58

f 2660 426,68» f 2 228 692,56

f

f

f

PADANG.

55 976,04
45 339,28

70 071,28

101315,32

70 071,28

37 921,43

10 513,00

63 393,89

59 558,28

756 230,30

575 188,33

1904 196,38

f 1653 504,23

86 847.83

66 049.12

2 437,12

2 536,00s

1719 553,35

65 831,01

62 094.28'

49 770,98

1 421,87

54 215,41

2 518,57

1991044,21

f

100 605,83
120 367,79

s

f

a) De nu opgegeven sommen verschillen eenigermate met de eindcijfers in het vorig verslag vermeld, die nog van voorloopigen aard
waren, vermits op het tijdstip, toen de gegevens verstrekt werden, de renteverdeeling nog niet had plaats gehad. Ditmaal is het kapitaal
bedrag opgegeven zoo als het na de renteverdeeling definitief is vastgesteld; alleen de opgaven betreffende Samarang maken hierop een<
uitzondering.
'') Op 1 Januarjj 1879 was de spaarbank te Padang nog niet geopend.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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V.

B U S M H U J U OENKKSKUNDIÜE DIBNST EN
VEKADTSEMJDIENHT.

§ 1.

Burgerlijke

geneeskundige

dienst.

Ahjemeene gezondheidstoestand.
In 1879 werden bijna
alle gewesten van Java en Madura voor korteren of langeren tijd door koorts-e|)ideini(m bezocht, en in Hautain ,
de Preanger regentschappen , 'l'agal, .Saniarang , Japara
Probolinggo, Banjoewangi en Banjoenias heorschteu zij
het geheele jaar door in meerdere of mindere mate. Van
bestuurswége werd de bevolking zoo veel mogelijk van
geneesmiddelen voorzien , maar verder kon de regeringshulp in den regel niet gaan. In Bantam begonnen echter
tegen het eind van het jaar de koortsen zoo hevig te
woeden , dat buitengewone voorzieningen noodig zijn geoordeeld; het personeel van den geneeskundigen dienst
in dat gewest is namelijk lijdelijk versterkt geworden
met een officier van gezondheid en drie doctors-djawa.
In de eerste maanden van 1880 heeft de epidemie zich
daar nog gestadig uitgebreid. Het aantal dergenen die
er geneeskundige behandeling ontvingen bedroeg bij het
eind van het atgeloopea jaar G059 , en het aantal nieuwe
zieken beliep in Januarij jl. 10273, in Februarij 10657 ,
in Maart 16031. in April 32770, en van dezen stierven
er in de genoemde maanden achtereenvolgens 2569 . 1665 ,
3160 en 5 7 7 ^ . d. i. 15.73 , 10.53 ,13.32en 13.42 pet. Nopens
degenen die niet bij het personeel van den geneeskundigen
'Aantal standplaatsen van
civiele geneesheeren die
b(j liet eind van het jaar

JAREN".

wel bezet
waren
niet
maar
waarvan
bezet
geen opgaven
waren . i) ontvangen zijn.

waarvan
wel opgaven zijn
ontvangen.

Verhouding van
Behan- Over- de overledenen
delden. ledenen. tot de
behandelden.

[Nederl. (Oost-) Indie.]
dienst in behandeling kwamen , zijn uit den aard der zaak
geen naauwkenrige opgaven te verstrekken.
Ook de pukkeu hebben in 1879 op Java en Aiadunt in
veel erger mate geheerscht dan in vorige jaren. In Tagal
kwamen zij gedurende het geheele jaar epidemisch voor,
in Cheribon gedurende 11 maanden, in Probolinggo en
Keiliri gedurende 10 maanden, in andere gewesten gedureode korteren tijd. Verscheidene gewesten in de buitenbezitringen werden eveneens in meerdere of mindere mate
door pokken-epidemicn bezocht. In Benkoelen vooral heerschten de pokken in de eerste maanden van 1879 in hevigeu
graad , en bij de onverschilligheid der bevolking, die een
vooroordeel tegen de vaccine toonde, dreigde de ziekte
een grooten omvang te nemen. Tegen het einde van 1879
was zij echter veel verminderd.
Na bovenstaande mededeelingen van algemeenen aard
kan hier weder liet gebruikelijke overzigt worden ingelaaobt van de ziektegevallen die in de laatste vijf jaren
door de civiele geneesheeren of door de als zoodanig optredei.de officieren van gezondheid behandeld zijn. (In zoover
wijkt echter dit overzigt van gelijksoortige in vorige jaren
af, dat nu duidelijker kan worden gezien op hoeveel standplaatsen van civiele geneesheeren of als zoodanig fungeerende officieren van gezondheid de opgaven van elk jaar
betrekking hebben , en dat onder de epidemien niet afzonderlijk zijn genoemd de knokkelkoorts, dysenterie en beriïberri, omdat het aantal der behandelde lijders aan die
ziekten meestal zeer onbeduidend was.)

E P I D S U I E-L IJ D E R S. =)
a. Behar.delden.
b. Üverledenen. Koortsen. Cholera.
c. Sterfte
verhouding.

J a v a e n Jtladura.
a.
90 300
17 288 1:11,24
b.
3 821
c.
1 : 23,63
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132 021
14 982 1 : 13,56

1875.
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194 341

1876.

47

203 194

1877.

49

105 828

8 731 1 :12,13

1878.

46

153 874

14 457 1 : 10,64

187!».

49

165 429

11288 1 : 14,65
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ZAMEN.
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21619
226
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35
1 : *,94 1 : 6,45

b.
c.

6816
1 : 19,37
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3 425
1 : 1,74

a.
b.
c.
a.
b.
c.
u.
b.
c.

38 795
1835
1 : 21,14

1881
1237
1 : 1,52

99 825
9 884
1 : 10,09

110
60
1 : 1,83

98 206
7 036
1 : 13,95

112145
11203
1 : 10,01
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727
80
10 321
1 : 9,08
1 : 13,43
20
41813
1117
6
114
3192
1 : 9,79 1 : 3,33 1 : 13,10
997
100 932
106
10 050
1 :9,405
1 : 10,04
2 935
101 141
7 219
183
1 : 14,01
1 : 16,03

Anltenbezlttingen.
187

12

6

35

32 864

5 584 1 : 5,80

1876.

11

3

36

18 397

1227 1 : 14,99

1877.

13

6

30

15106

1228 1 : 12,30

1878.

13

3

35

28 831

1834 1 : 15,72

a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

14 713
—
4 937
—
1 : 2,98
—
840
569
251
69
1 : 12,17 1 : 2,26
1465
115
488
—
1 : 3,002
—
9 440
741
1 : 12,74
—
—
—

1503
98
55
16
1 : 6,12 1 : 27,32
1741
301
249
37
1 : 8,13 1 : 6,99
93
180
7
48
1:13,28 1 : 3,75
2 608
238
565
32
1 : 4,74 1 : 7,43

16 314
5 008
1 : 3,25
3 451
606
1 : 5,69
1853
543
1 : 3,41
12 358
1338
1 : 9,23
2 082
349
1 : 5,96

2 082
349
1 : 5,96
i) Ala wèl bezet zijn aangemerkt die standplaatsen welke tijdelijk tot het ressort van een geneesheer op eene andere standplaats
waren gebragt.
') De hieronder uitgetrokken cijfers zijn reeds begrepen in de totalen der behandelden en overledenen (kolommen 5 en 6),
1879.
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Koloniaal verslag van 1880.
Gelijk uit dit overzigt blijkt, kwamen in de praktijk
der civiele geneesheeren gedurende het afgeloopen jaar in
het geheel geen epidemische choleragevallen voor.
W a t betreft de ziekten die in 1879 door de van gouvernementswege opgeleide inlandsche geneeskundigen (doctors-djawa) behandeld werden, zijn slechts opgaven ontvangen omtrent 39 plaatsen op Java en Madura en van
29 in de buiten bezittingen. Volgens die opgaven zouden
behandeld zijn op Java en Madura 37 478 personen, en
in de buiten bezittingen 16 744.
J)e gedetailleerde statistieken waaraan de bovengenoemde
totaalcijfers betreffende het jaar 1879 ontleend zijn, vindt
men in de bijlagen T , U , V en W hierachter. De
bijlage X bevat voorts de gebruikelijke opgaaf van het
aantal personen die , voor zoover bekend, in het laatstverloopen janr het leven hebben verloren bij ongelukken
(waaronder ook moord en zelfmoord).
ITygirnt. De inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst bezocht in het afgeloopen jaar de resi-

dentien Cberibon, Samarang, Japara, Rembang en een

gedeelte van Soerabaija , en lichtte als gewoonlijk de be-» j
trokken autoriteiten in omtrent de maatregelen ter bevordering der volksgezondheid , waarvan de noodzakelijkheid j
bij deze inspectiereizen aan het licht trad.
Zoo als hooger reeds is gezegd, werd eene ruime hoeveelheid geneesmiddelen gezonden naar de door koortsen
geteisterde streken. Voor zooveel noodig werden ook de
verschillende vaccinedistricten uit Batavia voorzien van
nieuwe animale en gehumaniseerde koepokstof.
Te Batavia werd voortgegaan met het benuttigen van j
het overtollige artesische putwater ter verbetering (reini- I
ging) der riolen, terwijl de volksbadplaats op T a n a h - |
Tinggi (vorig verslag blz. 120) in het begin van 1880 in
gebruik werd gesteld. Nopens hetgeen in het belang der
bezorging van gezond drinkwater laatstelijk gedaan werd ,
zie men hoofdstuk I J , afd. II.
Naar aanleiding van het voorkomen van ernstige ziekte •
gevallen van miasmatischen aard op schepen terreedevan
Tjilatjap , werden na een ter zake ingesteld onderzoek aan
de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij eenige \
wenken gegeven omtrent voorzorgsmaatregelen door gezag*
voerde*! van schepen te. nemen bij verblijf ter genoemde
reede.
Euro-pacht ymeeskundigen.
De burgerlijke geneeskundige dienst op Java en Madu'-a (de drie hoofdplaatsen ,
waar stadsgeneesheeren werkzaam zijn, niet medegerekend)
werd in 1879 waargenomen door 35 civiele geneesheeren ')
en 10 officieren van gezondheid. Voor de afdeeling Soekaboemi (Preanger regentschappen) werd in dat jaar voor
het eerst een civiel geneesheer toegestaan. Daar de aanvankelijk voor die afdeeling aangewezen persoon verhinderd werd zijne bestemming te volgen, werd in den dienst
tijdelijk voorzien door den civielen geneesheer van Tjiandj oer , doch in November g i n g de te Soekapoera gevestigde
geneesheer naar Soekaboemi over, terwijl zijne plaats voorloopig vacant bleef. In de vacature te Madjalengka (Cheribon),
dagteekenende van 1875, is omstreeks de helft van 1879
eindelijk voorzien; ten behoeve daarvan moest de dienst te
Bezoeki tijdelijk waargenomen worden door den geneesheer
van Panaroekan , maar in het begin van 1880 werd daarTOOT een afzonderlijke geneesheer aangewezen. De sedert
kot leren of langeren tijd vacante plaatsen Indramaijoe
(Cheribon), Koedoes (Japara), Sidaijoe en Lamongan (Soerabaija) bleven nog onbezet. Te Indramaijoe werd de dienst
aan een doctor-djawa opgedragen, terwijl de afdeeling
Koedoes zooveel mogelijk door den civielen geneesheer van
Patti en de beide genoemde afdeelingen in Soerabaija door
dien te Grissee geholpen werden. Eene nieuwe vacature
ontstond in 1879 door de overplaatsing van den civielen
geneesheer voor de afdeelingen Pamakassan en Sampang
(Madura), doch tegen het einde van het jaar is er tijdelijk
een der van verlof uit Europa teruggekeerde stadsgeneesheeren met den dienst belast, onder genot van zijn nonactiviteitstraktement, vermeerderd met de toelage van f 200
a maands welke de civiele geneesheeren ontvangen. Te
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Buitenzorg is in het begin van 188'!, toen de civieli; geneesheer die er sinds 1876 aangesteld was naar Kuropa
vertrok, de vroegere toestand weder ingevoerd en de eerstaanwezende officier van gezondheid niet, de waarinsming
van den dienst belast moeten worden.
•«Van de officieren van gezondheid die met de uitoefening
van den civielen geneeskundigen dienst op Java belast
zijn, ontbrak in 1X7'.) alleen die te Wonosobo (Bagelen) ,
waar (even als 'm vorige jaren) een dnctoi-djawa in den
dienst, voorzag
In de buitenbezittingen was, even als in de laatste jaren , Tandjong Pinden op Bdliton de eenige plaats die in
het bezit was van een civielen geneesheer. De voor 100»
d u i g e n titularis bestemde plaatsen Bontbain, Saleijer,
Gorontalo en Koepang bleven vacant; op de drie laatstgeuoemda werd echter de dienst waargenomen door de
daar bescheiden doctors-djawa.
Van ie 50 posten in de buitenbezittingen waar de uitoefening van den civielen geneeskundigen dienst aan officieren van gezondheid is opgedragen , waren er 10tijdelijk
onbezet, namelijk Aijer Bangies, Qoenoeng Bitoli (Sumatra's W e s t k u s t ) , Kepahi-.ng (Palembang), 1'angkalpinang
(Bankn), Sambas, Bengkajang (Westerafdeeling van Borneo), Martapoera (Zuider- en Uosterafdeeling van Borneo) t
Segiri (Celebes), Saparoea en Wahaai (Amuoina). Op de
twee laatstgenoemde plaatsen en te Sambas voorzagen
doctors-djawa in den dienst. Te Goenoeng Sitoli trad in
't begin van 1880 weder een officier van gezondheid op.
Het aantal Europesche geneeskundigen die uitsluitend
particuliere praktijk uitoefenden bedroeg "28, alzoo 2 niinder dan in 1878. Hiervan waren 26 op Java en 2 in de
buiten bezittingen gevestigd. Aan 2 personen werden akten
van admissie ver'.eend tot uitoefening der tandheelkundige
praktijk in Nederlandsen Indie. (De eene had een Nederlandsoh diploma; de andere deed in Indie examen.)
Eene akte van admissie tot uitoefening der genees-,
heel- en verloskunde werd verleend aan een eervol ontslagen officier van gezondheid 2de klasse van het Indisch
leger. Genees-, heel- en verloskundige examens werden in
1879 niet afgenomen.
Het aantal particuliere apothekers , met uitzondering van
de stadsapothekers te Batavia en te Sainarnüg, bedroeg 2 7 ,
verdeeld als volgt: te Batavia 6 , Buitenzorg 2 , Cheribon
1 , Samarang i , Salatiga 1 , Soerakarta 2 , Üjokjokarta
1 , Soerabaija 5 , Pasoen.ean 1 , Probolinggo 1 , Padang 1 ,
Makasser 1 , en Banda 1.
Voorts verkregen 4 personen akten van admissie om als
apotheker op te treden (3 op een Nederlandsen diploma,
1 na in Indie afgelegd examen) en 3 werden als leeriingapotheker toegelaten. Het hulp-apothekers-examen werd
slechts door 2 personen afgelegd , waarvan 1 slaagde
Verloskundige praktijk werd , behalve door de 6 stedelijke vroed meesteressen te Batavia, Samarang en S..ierabaija , uitgeoefend door 14 daartoe gea-.iniitteerde Europesebe vroedvrouwen, a l s : 7 te Batavia, 1 te Meester-Cornelis , 1 te Buitenzorg , 1 te Samarang , 1 te Djokjokarta ,
2 te Soerabaija en 1 te Bondowosso (Bezoeki).

Inlandsche yenceskundiycn. Het aantal inlandsche genees' kundigen is in 1879 van 82 tot 91 geklommen, doordien 9
van de 23 tot doctors-djawa opgeleide inlanders, die tot dusver als vaccinnteurs werkzaam gewtest waren , na gebleken
geschiktheid bestemd werden om uitsluitend als geneeskundigen te worden benuttigd. D J voor doctors-djawa be' stemde standplaatsen vindt men aangewezen in bijlage V.
i Eenige daarvan waren niet vervuld , docli welke die waren ,
| is hier te lande niet bekend. Te Atjeh , waar bij het begin
' van 1879 het aantal dezer inlandsche geneeskundigen 4
I bedroeg, werd dit omstreeks de helft van dat jaar met 2
verminderd , die wegens ziekte geëvacueerd en niet vervangen werden.
Aan verscheidene doctors-djawa, die zich door geschiktheid , ijver en goed gedrag onderscheidden , werden overeenkomstig Indisch Staatsblad 1875 n". 264 traktementsverhoogingen toegekend.
Het laatste jaarverslag omtrent de school voor opleiding
.
van inlandsche geneeskundigen te Weltevreden is in de
Javasche Courant van 23 April 1880 opgenomen. De volgende opgaven kunnen daaraan worden ontleend.
') Hieronder begrepen de geneesheer bjj de Bataviasche havenHet aantal leerlingen f dat bij den aanvang van .den
werken en die by het marine-établissement te Soerabaija.
!

Li. 2.]

10*

Koloniaal verslag van 1880.
cijrBus 1878-79 (zoo als op blz. 121 van 't vorig verslag
werd medegedeeld) 58 bedroeg, klom kort daarop tot 60.
Daarentegen werden in dat studiejaar 4 leerlingen van de
inrigting verwijderd (1 op verzoek, 1 wegens gebrek aan
aanleg en 2 wegens w a n g e d r a g ) , terwijl 1 leerling overleed, zoodat bij liet einde van dien cursus 55 leerlingen
overbleven , waarvan 36 in de twee klassen der voSrbereidende school, cu 19 in de twee laagste klassen der
geneeskundige afdeeling. Bij de in de helft van Augustus
gehouden overgangs-examens slaagden 41 leerlingen ; de
overige 14 verlieten de school, daar het niet wenschelijk
geacht werd dat zij hunne studiën voortzetten. (Ren van
hen is tot vaccinateur benoemd.) De nieuwe cursus begon
met 51 leerlingen , waarvan 10 in de laagste en 18 in de
tweede klasse der voorbereidende school, en 9 in de laags t e , 8 in de tweede en 6 in de derde klasse der genoe»
kundige afdeeling.
Van het docaerend personeel aan de geneeskundige afdeeling werd gedurende den afgeloopen cursus alleen de
directeur door een ander vervangen. Door de aanstelling
van een vierden leeraar in April 1879 werd de taak der
docenten (die, zoo als in 't vorig verslag werd aangeteekend , allen uit het gewone personeel van den militairen'
geneeskundigen dienst gevonden worden,) aanmerkelijk
verligt. Ook hadden zij meer tijd dan vroeger om zich
geregeld aan hunne taak te wijden , omdat voor den dienst
in bet groot militair hospitaal te Weltevreden meer <if!icieren van gezondheid beschikbaar kwamen , zoodat hun
werkkring daar minder druk was. Met het oog op het
pas gevormde 3;!:' studiejaar Ier geneeskundige afdeeling
is onlangs nog een officier van gezondheid als vijfde
leeraar aangesteld.
Het gedrag der leerlingen was over 't algemeen zeer
gued. iiun gezondheidstoestand kou bevredigend genoemd
worden ; evenwel werden in de eerste helft van 1879 7
hunner door berri berri aa..getast, en één van dezen overleed
aan die ziekte, wier oorzaak meu niet heeft kunnen opsporen.
De woon- en leerzaleu ondergingen door verbouwing
belangrijke verbeteringen.
De uitgaven ten behoeve der school (behalve voor onderhoud enz. der lokalen; bedroegen over 1878—79 f 30 956,64,
waaronder f 11587,71' wegen* toelagen aan élèves.
Bij het einde van 1879 beliep liet aantal geëxamineerde
inlan lsche vroedvrouwen in Xederlandsch Indie 89 , alzoo
3 minier dan in 1878. (Twee verlieten de praktijk en een
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overleed.) Van deze 89 vroedvrouwen genoten 37 onderstand uit 's lands kas.
ZiekriibiriijtiMjeii. Bij het stadsverband te Batavia k w a m
men , niettegenstaande de in 1878 getroffen voorzieningen
(zie vorig verslag blz. 73 en 122), ten gevolge van den
gestadigen aanvoer van zieke (meerendeeu aan berri-berri
lijdende) dwangarbeiders uit Atjeh ook in het afgeloopeu
jaar voortdurend ruimte te kort. Meu bleef dus van het
particuliere établissement te Kampong Makasser gebruik
maken , maar daar de uitkomsten der zeer kostbare verpleging bij die inrigting niet aan de verwachting beantwoordden , heeft men getracht op andere wijze in de behoefte te voorzien. Vooreerst is gebruik g e m a a k t , zoo als
reeds op bil. 61 werd aangeteekend, van loodsen te 1'adang ,
die vroeger tot hospitaal voor de uit Atjeh geëvacueerde
vrije werklieden hadden gediend , maar nu sedert eenigen
tijd ledig stonden. .Voorts werd magtiging verleend om
achter het berri-berri gesticht te Buitenzorg op een tijdelijk
ingehuurd terrein een drietal loodsen te bouwen voor de
verpleging van lijders aan die ziekte. De bouw dezer loods e n , waaraan tevens woningen voor den doctor-djawa en
de oppassers verbonden zijn, kwam in April 1880 g e reed , waarna men onverwijld aan hare inrigting de hand
legde. .
Inmiddels was het in November 1879 noodig geworden
om aan do verpleging te Kampong Maknssor tijdelijk r.og
meer uitbreiding te g e v e n , doch men slaagde er in de
verpleegkosten eenigszins te beperken (verg. mede blz. 61
hiervóór). Bovendien moesten nog een aantal zieke dwaugarbeiders naar de militaire hospitalen te Weltevreden en
te Padang geëvacueerd worden.
Overigens werd in Julij 1879 magtiging verleend om
bij het stadsverband te Batavia nog twee nieuwe loodsen
te bouwen ter verpleging van cholera- en pokkenlijders.
Iii liet ttadsverband te Samarang heeft zich in de laatste maanden van 1879 eene buitengewoon groote sterfte
vertoond, waarvan als oorzaken zijn opgegeven: overvulliug, onvoldoende ventilatie, en ook onvoldoende bediening. Aan deze bezwaren is zooveel mogelijk tegemoet
gekomen.
Hoeve d zieken in de drie stadsverbanden op de hoofdplaatsen van Java en in de Chiu?sche hospitalen te Batavia
en Samarang verpleegd werden , is te zien uit den volgenden staat.
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De in 't vorig verslag bedoelde nieuwe regeling betreffende f'e verpleging van zieke publieke vrouwen en van
andere lijders die niet aan hun lot kunnen worden o vergelaten , is in Indie nog in behandeling.
Het aantal der in afzonderlijke gestichten verpleeg - Ie
lepralijders was bij het einde der beide laatste jaren ongeveer gelijk; het bedroeg namelijk :
te Pelantoengan (Samarang) in 1878: 30 '), in 1879: 2 2 ' )
» I.owano (Djokjokarta)
»
» 39
> »
36
') Hieronder 17 Europeanen.

te
»
»
»
»
»

in 1878:43'), in 1879:55 *)
W a n g k a n g (Soerakarta)
12
Benkoel'ri
12
22
Kemang Pampeng (Palembang) >
22
14
Tandjong Pinang (Biouw)
»
14
f
Temoempah (Menado)
»
o
')
Modelemo (Gorontalo)
»
3
3
Te zamen in de opgegeven gestichten 165
164

») Gemiddeld cijfer; het hoogste bedroeg 56, het laagste 24.
*)
r>
n
»
n
' 7 , ,.
„ 17.
») Het gesticht te Temoempah is ia Junij 1879 opgeheven. (Zie
vorig verslag blz. 123.)
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Nopens de particuliere gezondheidsétablissementen te
Gadok(Uuitenzor^) en te Siii(!!iii^l;iija(Prean^rer regentschappen) is niets ar.durs te vermelden dan in liet vorig verslag.
Krankzinmi/en-vej-ph't/infj. In de bijlage Y is in bijzonder.heden te zien hoeveel krankzinnigen van eiken landaard
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en van elke sexe gedurende 1879 in de drie bestaande
krankzinnigen-gestichten op J a v a werden verpleegd, en
welke uitkomsten die verpleging opleverde. Hieronder volgt
een algemeen overzigt d a t , ter vergelijking, ook het jaar
1878 omvat.
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In het Bataviasche gesticht (eene af.leeling van het Chinesche hospitaal, waar alleen inlanders en vreemde oosterliugen opgenomen worden,) was de algetneene gezondheidsfriestand in het afgeloopeu jaar nog ongunstiger dan
in 1878. Niet alleen hadden de verpleegden in het begin
en in nog sterkere mate tegea het eind van het jaar te
lijden van koortsen, maar bovendien werden 37 hunner
door eene berri-berri-epidemie aangetast, van welke er 17
overleden, 18 herstelden en op uit. December nog 2 onder
behandeling waren. Naar aanleiding der door sommigen
'voorgestane meening, dat het gebruik van gedroogden
viset) het ontstaan dezer ziekte bevordert, of ten minste
de genezing belemmert, is dit artikel tijdelijk door g e droogd vleescii of gezouten eijeren vervangen; deze proef
heeft aanvankelijk gunstige uitkomsten opgeleverd.
In de gestichten te Samarang en te Soerabaija, waar
respectievelijk 41 van de 115 en 58 van de 100 verpleegden
Europeanen w a r e n , kon de algemeene gezondheidstoestand
zeer bevredigend genoemd worden. Van degenen die te
Soerabaija overleden, waren de meesten reeds tijdens hunne
opneming in het gesticht den dood nabij.
De gebouwen van het Samarangsche gesticht l a t e n ,
wat ruimte en geschiktheid betreft, nog veel te wenschen
over, maar hierin wordt gaandeweg voorzien. Te Soerabaija
voldoet de lokaliteit beter. Aldaar werd een gedeelte der
voor inlanders bestemde ruimte, die nog onbezet w a s , in
gebruik genomen voor de verpleging van Buropesebe
krankzinnigen (meest militairen) die wegens plaatsgebrek

4,35

8

10

8,79

12,63

(wier uitvoering eene jaarlijksche uitgaaf van f 54 712 voor
personeel en van f 192 109 voor verpleegkosteu zou vorderen) zijn der Regering zoo kostbaar voorgekomen, dat
zij het wensehelijk beeft geacht nog eens te doen nagaan
of daarin niet eenige beperking ware te brengen. In December 1879 zijn de chef van den geneeskundigen dienst,
de dirigeerende officier van gezondheid en de 1ste en 2de
stadsgeneesheeren te Batavia in commissie benoemd om hieromtrent een onderzoek in te stellen.
Vaccine De uitkomsten der vaccinatien en revaccinatien
in Nederlandsen Indie geduren !e de laatste drie jaren
blijken uit het volgende overzigt.
JAVA EX MADIJEA.

Jaren. Vaccinatien.

BUITEXBEZITTIXGEX.

Waar- Revae- Waar- Vacci- Waar- Iti'vaC" Waarvan
van
van
van
cinanacinagegegegeslaagd.
tien. slaagd.
slaagd. ticn. ilaagd. ticn.

1877 594 943 1:1,12 602 306 1 : 1.39 a)91725 1:1,16 «)58 999 1:1,74
1878 649 615 1:1,13 608 402 1:1,42 109 342 1: 1,27

67 779 1:1,8

1879 637 567 1: 1,14 535 361 1 :1,44 98 519 1: 1,24

69 783 1:1.76

Toorloopig in da verschillende hospitalen waren opgenomen.
Aan de voltooijing der mannen-afdee'.ing van liet nieuwe

krankzinnigen-gesticht te Buitenxorg, die — daar wegens

a) Aan dit totaal ontbreken de opgaven betreffende de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo.

de ho<>ge kosten voorloopig is afgezien van den bouw der

vrouwen-afdeeling — vooreerst ook voor de verpleging van
vrouwen zal gebruikt worden , is geregeld voortgewerkt.
De gebouwen voor de keuken en de wasscherij kwamen
in het afgeloopeu jaar gereed; de inwendige inrigting
daarvan echter nog niet. Ook aan de drinkwaterleiding,
de verschillende afsluitingen en eeuige andere onderde alen
moest nog gewerkt worden. Men dacht echter nog m 1880
niet alles zoo ver te vorderen dat het gesticht zou kunnen
betrokken worden. Intusscben is nog geen definitief plan
vastgesteld nopens de wijze waarop de inwendige dienst
zal zijn mgerigt. De daaromtrent opgemaakte plannen
Handelingen der Statcn-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

W a a r de vaccinatien mislukten, was dit somtijds to
wijten a^n de vaccinateurs, maar meestal aan de zorgeloosheid der ouders ten aanzien van de ingeente kinderen.
Intusschen waren in 1879 , even als in de voorafgegane
jaren , de verkregen resultaten over 't algemeen niet onbevredigend. Aan de revaccinatien is sedert het begin van
1880 eenige uitbreiding gegeven door de bepaling dat zij
op alle tournees van de vaccinateurs zullen plaats vinden,
terwijl tot dusver de regel gold dat jaarlijks slechts één
der tournees daaraan dienstbaar werd gemaakt. Voorts is
de leeftijd voor de revaccinatien, die tot hiertoe op 10 a.
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12 jaren gesteld w a s , teruggebragt tot 7 iï 9 j a r e n , omdat de ondervinding geleerd had dat kinderen van 10 lï
12 jaren veelal reeds eenigen arbeid verrigten die hen hij
de revaccinatien afwezig Uoet blijven. Het geregelde tusschenpoozen werd uit Nederland animale en gehumaniseerde stof van de inrigtingen te 's ü r a v e n h a g e , Botterdam en Utrecht naar Indie gezonden. Het best voldeed de
animale stof in haarbuisjes uit 'sGravenhage.
De opening van het in de beide laatste verslagen besproken parc-vaecinogène te Batoe Toelis (Buitenzorg) is
nog uitgesteld geworden, naar aanleiding van den weinig
gunstigen uitslag van eenige te Batavia en te Sindanglaija
verrigte proeven met inenting op kalveren. Met het oog
daarop is het wenschelijk geacht te onderzoeken welke
ondervinding men in Biitsch Indie bad opgedaan , hetzij
met regtstiveksche overenting van aldaar aangetroffen oorspronkelijke koepokstof, hetzij met indirecte overenting
van animale stof die uit Europa was aangevoerd. Uit de
ontvangen inlichtingen , die overigens aan volledigheid te
wenschen overlieten, is gebleken dat bij het pare-vaccinogène te Bombay nog geen afdoende uitkomsten waren
verkregen. Men wenschte daarop de proefnemingen in Nederlandsch Indie te hervatten, maar is hierin voorloopig verhinderd geworden door de veepest.
Sedert de indiening van het vorig verslag werden 8
nieuwe vaccinateurs toegestaan , waarvan 1 voor Bagelen ,
4 voor Bumatra's W e s t k u s t , 1 voor Benkoelen (in 1878
reeds tijdelijk aangesteld), 1 voor de Westerafdeeling en
1 voor de Zolder* en Oosterafdeeling van Borneo. In verband daarmede werd ook de verdeeling dier gewesten in
vaccine-districten voor zooveel noodig gewijzigd. In het
gouvernement Atjeli en onderhooiigheden werd bij wijze
van tijdelijken maatregel een tweede vaccinateur a a n g e steld , terwijl de gouverneur van dat gewest gemagtigd
werd een tweetal AtjVhers tot vaccinateur te doen opleiden ,
onder genot eener toelage van f 20 's maands.
Dewijl in Paleinbang herhaaldelijk de pokziekte werd
overgebragt uit de streken door de Koeboes bewoond , heeft
de resident eene poging gedaan om daar de vaccine in te
voeren , en teen het hem bleek dat zijne bemoeijingen niet
ongunstig werdeu opgenomen, heeft hij er een ambtenaar
met een vaccinateur heengezonden.
In het geheel waren bij het einde van het afgeloopen
jaar op en buiten Java 350 vaccinateurs in dienst, d. i. 16
méér dan bij het einde van 1878. Er werden namelijk 34
persoren tot vaccinateurs aangesteld , terwijl er 18 uitvielen (9 die eervol ontslag kregen , 6 die verwijderd werden , en 3 die in andere betrekkingen overgingen). Onder
de bedoelde 356 waren er nog 14 die in vroegere jaren
het examen voor doctor-djawa hadden afgelegd. Aan 2
dezer butsten werd wegens langdurige en ijverige pligtsbetrachting de zilveren medaille voor burgerlijke verdieusten toegekend.
§ 2.

Vceartseuijdi&nst.

De veetyphus, die tijdens de afsluiting der mededeelingen in 't vorig verslag (blz. 125) in eenige der westelijkste
streken van Java reeds talrijke offers eisehte , heeft zich
sedert langzaam doch onafgebroken oostwaarts uitgebreid.
De Indische Regering spant alle beschikbare krachten in
om de nootlottige r a m p in haren loop 1e stuiten , maar
tot nog toe (einde Augustus) werden dienaangaande nog
slechts ongunstige berigten hier te lande ontvangen. Intussehen is het aan de genomen maatregelen welligt ten
deele te danken dat de ziekte, na ruim l 1 /, jaar gewoed
te hebben , tot dusver nog binnen de grenzen van een
betrekkelijk klei:: deel van Java gebleven is.
Alvorens melding te maken van hetgeen tot bestrijding
der ziekte is verrigt, zal het noodig zijn het een en ander
mede te deelen nopens de streken die zij aantastte en de
verwoestingen welke zij veroorzaakte.
In Bantam , waar de ziekte zich in April 1879 het eerst
vertoonde in de afdeelingen Lebak en S e r a n g , hadden
vooral de noordelijke streken hevig te lijden. Na de afdeelingen Pandeglang en Anjer, waarheen de ziekte zich in
de eerstvolgende maanden een weg baande, werd in het
laatst van Januarij ook de eenige nog onbesmet gebleven
afdeeling Tjiringin in het zui.ien der residentie aangetast.
Eerst omstreeks half Februarij werd de toestand in Ban-
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t a n een weinig gunstiger , en sedert de tweede helft van
Maart bleef de ziekte er over 't algemeen stationair. Volgens de laatste berigten , betreffende de tweede helft van
J u n i j , eisehte zij toen nog de mtseste offers in de districten
Tjikandi (afdeeling Serang) en Tjiringin (afdeeling van
dien n a a m ) , nam zij eenigermate af in Pandeglang , doch
breidde zij zich zuidelijk in Lebak eenigszins uit. Op 31
December 1879 had 'het cijfer der afgemaakte buffels,
zieke en verdachte te samen genomen ' ) , reeds een
totaal bereikt van 32 0 1 3 , waarvan in Serang 19 700, in
I.ebak 5507, in Pandeglang 5029 en in Anjer 2317 s ).
En gedurende de eerste zes maanden van dit jaar werden
nog afgemaakt 13 010 buffels (waaronder 2790 in de afdeeling Tjiringin. 8)
In Batavia bleef de afdeeling Stad en voorsteden sedert
het einde van September 1879 nagenoeg geheel van de
ziekte verschoond. In de maanden October t/m April kwamen daar slechts een paar op zich zelf staande gevallen
voor, welke aanleiding gaven tot het afmaken van 196
beesten , waaronder omstreeks het begin van Maart jl. 193
die tot ééne kudde behoorden. Kort daarop werden in genoemde afdeeling nog 18 beesten afgemaakt, die besmet
werden geacht omdat ze ter sluik uit verboden kringen buiten
de afdeeling waren ingevoerd. In de overige afdeelingen
(Meester Cornelis, Buitenzorgen vooral Tangerang) woedde
de ziekte afwisselend met meerdere of mindere hevigheid.
In Mei jl. viel in de beide laatstgenoemde afdeelingen eene
gunstiger wending waar te nemen; echter verhief de ziekte
zich in 't laatst van Junij weder in het district Buitenzorg , terwijl ook in de afdeeling Meester-Cornehs — vooral
in het oostelijk deel (Bekassi) — eenige uitbreiding was waar
te nemen. Volgens eene welligt niet geheel volledige opgaaf waren bij het eind van 1879 in dit gewest afgemaakt
30 754 stuks buffels en ander vee <ter waarde van f I 42S 285),
waarvan omstreeks de helft in het tijdvak van Augustus
tot medio October 4 ).

In E r a w a n g vertoonden zich in November 1879 het. eerst
gevallen van runderpest (aanvankelijk voor miltvuur gehouden) in het district Soemedangan der Tegalwaroelanden ,
en eenige dagen later ook in het gouvernementsdistrict
Krawang. Bij het eind van 1879 waren aldaar afgemaakt
295 beesten (buffels en runderen), en eene maand later
was het aantal geklommen tot 1492, waarvan 733 iu
Soemedangan en 759 in Krawang. Gedurende Februarij
en Maart deden zich steeds méér gevallen voor; (in
Februarij werden ruim 1700 beesten afgemaakt, in Maart
een nog grooter g e t a l , ) maar sedert werd de toestand
gunstiger ; in de Tegalwaroe-districten hield de ziekte op, en
in de gouvernementsdistricten werden de gevallen minder.

') Omstreeks medio October meende de resident er toe te moeten
overgaan om, wanneer zich in eenig gehucht de ziekte vertoonde,
het stelsel van afinaking ook te doen toepassen op het vee in de
digtbij gelegen gehuchten of (lessa's. Op last der Kegering is echter,
na verloop van eenige weken, die afmaking op groote schaal gestaakt.
Sedert de laatste week van November werden dientengevolge, belialve de zieke beesten, slechts de zoodanige afgemaakt die vermoed
werden in de nabijheid der aangetaste of daarmede in onmiddellijke
aanraking te zijn ge\vec3t.
2
) Volgens de opgaven van 31 December 1878 be;:nt Bantam destijds 174 700 buffels, waarvan in de drie eerstgenoemde afdeelingen
respectievelijk 52 200, 41 300 en 33 400 en in Anjer gezamenlijk
met de afdeeling Tjiringin 47800. Het aantal runderen in het geheele
gewest bedroeg op genoemd tijdstip niet meer dan omstreeks 2000.
3
) Voor elke maand afzonderlijk was het cijfer achtereenvolgens
3080, 3354, 10G8, 1753, 1235 en 1326. Deze 13 GIG buffels, benevens nog 652 in hetzelfde tijdvak afgemaakte runderen, schapen,
geiten en varkens hadden gezamenlijk eene getaxeerde waarde vau
f 332 890. Over 1S79 zijn dergelijke opgaven niet voorhanden.

*) Gedurende die 2'/i maand werden namelijk afgemaakt 14 3G9
boesten, waarvan alleen in de afdeeling Tangerang 10 823 (in MeesterCornelis 2293, in Buitenzorg 717 en in de atdeellng Stad en voorsteden van Batavia 53G). Over de andere maanden van 1879 zijn
geen gesplitste opgaven ontvangen. Ook zijn hier te lande geen
aansluitende opgaven beschikbaar over het eerste semester van dit
jaar. Alleen blijkt dat toen, buiten de schier geheel verschoond gebleven afdeeling Stad en voorsteden (zie boven), de verliezen betrckkelijk het geringst waren in de afdeeling Tangerang en daareutegen het hoogst in de afdeeling Meestcr-C'ornclis.
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Tot in Mei JU W l In deze Uütste districten nog alleen

de controle
afiieeling Krawang door de «lekte bezocht,
maar In (i " tweede licnft dier maand openbaarde zij «lob
ook in de conüróle-efdeeling Poerwakarta» Aldaar werden van 1 Junij tot 5 Julij jl. (over Mei zijn geen vol-

ledige opgaven voorbanden] afgemaakt 972 beeaten, en
in de controle-al'deeling Krawang van 31 Mei tot 4 Julij
748 beesten.
In de Pfeanger regentschappen, welk gewest sedert de
helft van Junij 1879 van de plaag was verschoond gebleven ' ) , deden zich in het begin van April jl. de eerste
nieuwe ziektegevallen voor onder den veeetape] van het
gezondheids •établissement te Sindanglaija, en werden vervolgens in de afdeeling Tjiandjoer de districten Tjikaloeng
en Tjiblagoeng en In mindere mate ook de districten ïjiIcondang en Maleber aangetast. Hij het einde van Mei
wareD in gemelde afdeeling 1516 beesten afgemaakt; in
Tjikondang en Tjikaloeng deden zich toen echter geen
gevallen meer voor, terwijl ook in de beide andere dis
tricten de ziekte minder werd, zoodat er in Junij slechts
118 beesten behoefden te worden gedood. Intusschen was
in de tweede helft van Mei de besmetting ook tot de afdeeling Bandong doorgedrongen , waar zij zich achtereen*
volgens voortplantte over 7 van de 10 districten , inzon-

derheid over Qandaaoli, Radjamandala en Bandjaran, en
in mindere mate over Koppo, Tjisondari, Oedjoeng Broeng
Koeion en Tjilokotot, Tot 3 Julij , toen de ziekte zich ook
in het zuiden der afdeeling Bandong begon uit te breiden
(zij beenchte reeds hevig tot aan de Malabar- en Boetanggebergten) waren in deze afdeeling afgemaakt omstreeks
2400 beesten, waarvan ruim 2200 in de drie eerstgenoemde
districten.
Wat nu de middelen betreft, die ter bestrijding van de
ziekte zijn aangewend , spreekt het wel van zelf dat de
Indische Regering zich in de eerste plaats heeft toegelegd
op eene beleidvolle en krachtige toepassing der bij de verordening van 1869 (Indisch Staatsblad n*. Iü2) voorgoschreven maatregelen : onteigening en afmaking van aangetast en verdacht vee , zorgvuldige bewaking der grenzen
van de besmette streken, overvloedige verstrekking van
ontsmettingsmiddelen, enz. J) Zij was er voorts op bedacht
om zoodanige nieuwe bepalingen uit te vaardigen als in
de praktijk noodig mogteti blijken, en naar aanleiding van
hetgeen baar do>r den directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverhei't als het resultaat van eene conferentie met
de residenten van Batavia en Bantam (waaraan ook de
adsistent-residenten van Buitunzorg , Tangerangen MeesterCornelia deelnamen) was voorgesteld , werd de aangehaalde

verordening op onderscheidene punten aangevuld bijordonnancie van 12 December 1879 (Indisch Staatsblad n°. 327).
In het belang eener doeltreffende en eenvormige toepassing der aldus gewijzigde bepalingen zijn tevens eenige
» voorschriften en w e n k e n " betreffende hare uitvoering
vastgesteld en onder de Europesche en inlandsche ambtenaren verspreid. Deze handleiding is sedert nog aangevuld
bij besluit van 22 Mei 11. n°. 3 , en in haar geheel opgenomen in de Javasche Courant van den 25sten dier maand.
Bij de bedoelde ordonnantie van 12 December 1879 is voor
het eerst de ontsmetting van personen, die met besmet
of verdacht vee in aanraking zijn geweest, voorgeschreven.
Zij verscherpt verder de maatregelen die in en buiten de
kringen van afsluiting tegen het overbrengen der smetstof
te nemen zijn , en schrijft een termijn van dertig dagen
voor, gedurende welken in gebouwen of stallen en op
weiden en erven , waar ziek of verdacht vee heeft gestaan ,
geen vee mag worden gebragt. In verband hiermede is
in de straks genoemde voorschriften en wenken de bepa-

') In de eerste helft van 1879, nameljjk van 25 Maart tot 17 .Tany ,
liacl de veetyphns geheerscht in i van de 7 districten der afdeeling
tëoekaboemi, namelijk Gocnoeng Parang, Tjimahi, Plaboean en
Djauipang Tengah, alwaar 3998 heesten waren afgemaakt.
:
) Het aantal der afgemaakte beesten is hierboven reeds vermeld , voor zoover daaromtrent opgaven ontvangen zijn. Volledig
z(jn die opgaven echter niet. Evenmin zyn tot dusver hiertelande
naauvvkcurige gegevens beschikbaar omtrent hetgeen voor de beatrnding der ziekte is uitgegeven. Volgens globale opgaven zou
daarvoor zijn besteed in 1879 omstreeks f 4 millioen en in de eerste
drie maanden van 1880 omstreeks f 1 200 000.
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ling opgenomen dat de kringen van afsluiting niet langer
mogen worden in stand geiioud'.n dan dertig dagen n a

het laatst daarin voorgekomen ziektegeval.
liet behoeft naauwelijks te worden vermeld dat de toepassing der voorgeschreven maatregelen eene buitengewone inspanning en toewijding heeft gevorderd van al het
daarbij betrokken ambtelijk' personeel. Op sommige plaatsen
bleek het noodig de aanwezige krachten te versterken.
Verscheidene controleurs bij het biniienlandsch bestuur op
Java werden tijdelijk ter beschikking gesteld van de besturende ambtenaren in de besmette gewesten , en ook de
politie in die streken werd door toevoeging van buitengewoon Europeesch en inlandsch personeel uitgebreid. Een
aantal ambtenaren op wachtgeld, voor een deel ook particulieren , zijn tegen genot van een daggeld , dat aanvankelijk niet overal even hoog was dech later algemeen
op f 10 is bepaald, ter beschikking gesteld van de gewestelijke besturen om onder de leiding der veeartsen tot
bestrijding der ziekte werkzaam te zijn. In Mei jl. waren

er 33 van die gecommitteerden in Bantam, 44 in Batavia,
5 in Krawang- en 2 in de 1'reanger regentschappet:. Enkelen hunner, » hoofdgecommitteerden" genoemd, genoten
een daggeld van f 15. Bovendien werden in Februarij jl.
ook dertig kavaleristen ter beschikking gesteld van den
resident van Bantam om de heerendienstpligtigen in zijn
gewest bij te staan in de bewaking van de grenzen der
verboden kringen, (lelijke m a g t is in het begin van Mei jl.
naar de afdeeling Tjiandjoer (Preanger regentschappen) gezonden. In Krawang was men reeds in Februarij begonnen
met het maken van een uitgestrekten hoogen afsluitingspagger van bamboe, en daaraan werd in de tweede helft
van Mei nog met kracht doorgewerkt. In den aanvang van
Junij bestond het voornemen om dit paggercordon door te
trekken tot aan de afsluitingslijn die in de evengenoemde
a/deeling Tjiandjoer was gelegd , en om in verband daarme de ook in Krawang de bewaking te doen ondersteunen
door een 30tal kavaleristen , in samenwerking met het in
de Preanger regentschappen reeds gebezigde detachement.
In verband met de vorderingen die de besmetting sedert
in de afdeeling Bandong m a a k t e , werd in de tweede helft
van Junij de in de Preanger regentschappen gestationeerde
kavalerie naar het oosten van het gewest gezonden, en
bij een besluit van 4 Julij jl. werd nog bepaald dat het
paggercordon in het zuidelijk deel van Bandong (om het
district Bandjaran heen) mede door militairen zou worden bewaakt, en wel door twee kompagnien van het 18de
bataillou.
Inmiddels waren echter nog andere maatregelen van
verder strekkenden aard beraamd Den 5den Junij had
namelijk de Indische Kegering - besloten dat twee groote ,
door eene talrijke militaire magt bewaakte , afsluitingslijuen zouden worden tot stand g e b r a g t : de eene loopende
van het ivesterstrand van Bantam naar de noordelijke grens
van de Preanger regentschappen, die ten doel zou hebben
om te voorkomen dat de ziekte verder doordrong in ZuidBantam , waar , even als in het zuiden der Preanger regentschappen , talrijke kudden verwilderde karbouwen rondzwerven ; de andere langs de geheele oostelijke grens der
residentie Batavia, die strekken zou ter beveiliging van
K r a w a n g , waar men destijds meende aan de ziekte nog
slechts een sporadisch karakter te mogen toekennen. Behalve
het noodige aantal bezoldigde inlandsche w a k e r s , waren
bij genoemd besluit voor de lijn in Bantam aangewezen
de staf en twee kompagnien van het 7de bataillon infanterie,
benevens een detachement van 40 man kavalerie, en voor
de lijn tusschen Batavia en Krawang het geheele 10de
bataillon infanterie, benevens de staf en twee kompagnien
van het 18de bataillon. Deze laatste magt zou in het
noordelijk gedeelte van de Tjitaroem worden gesteund
door twee stoombarkassen. Ter bewaking van Bantam's
westkust in straat Sunda werden voorts aangewezen het
gouvernementsstoomschip SUijkawauy en twee gewapende
booten , terwijl Zr. Ms. stoomschip Salali werd bestemd
om de kust ten noorden van Bantam, Batavia en voor
een gedeelte ook van Krawang te bekruisen tot wering
van den uitvoer van vee. De uitvoering dezer plannen
vorderde echter , o. a. wegens de voorzieningen die voor de
kampeering der troepen moesten worden genomen , meer
tijd dan men verwacht had , en onderwijl werd K r a w a n g
meer en meer door de ziekte besmet. Uit dien hoofde is
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n u , volgens beriglen van de tweede helft van Julij, de i
Indische Regering te rade geworden om het laatst be- ;
doolde militaire cordon, zoo als het aanvankelijk bevolen
was, niet tot stand te doen komen , maar de daarvoor I
bestemde militaire nmgt aan te wenden voor do beveiliging ;
dar nog geheel onbesmette streken. Ten einde de nfsehoiding tuawhan de besmette en niet-besmette streken neer
volkomen te maken, en het overbrengen der smetstof op
afdoend» wijze te verhinderen , werden tevens de noodigè
maatregelen voorbereid om buiten de thans ree Is door
bamboe-paggers omheinde kringen, door verwijdering Tan
het vee, eene strook land van 8 a 12 palen breedte geheel van vee te ontblooten en de dus behoorlek te bewaken ruimte aan de buitenste grens door een tweeden pagger
te doen afsluiten. Den 18dao Julij jl. is aan den resident
der Preanger regentschappen opgedragen al dadelijk te
doen beginnen met het oprigten van zoo lanigen tweeden
pagger, welks noordelijk einde zieh zal moeten aansluiten aan de veelooze strook die voor Krawang ontworpen
is. Die strook zou de Pamanoekan-en Tjiassenilanden over
hunne geheele lengte moeten doorsnijden, en daarom is
de medewerking van de eigenaren dier landen ingeroepen
om het plan der Regering tot uitvoering te doen komen.
In Bantam moest in Julij het eerste afsluitingscordon
nog worden gemankt. Aan den resident werd echter opgedragen om te gelijker tijd een tweeden pagger, opeen
afstand van 6 a 12 palen van den eersten verwijderd, te
doe:: aanleggen, nadat uit de strook daartusschen al het
vee zou zijn verwijderd.
Ten slotte verdient hier nog te worden aangeteekend
dat eene uitvoerige toelichting van de door de Indische Regering getroffen maatregelen ter bestrijding van de veepest
is te vinden in eene missive van den algemeenen secretaris
aan de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia
dd. 19 Julij 1880 (opgenomen in de Javasche Courant van
20 Julij en in de Staatscourant van 28 Augustus), welke
geschreven werd naar aanleiding van een adres dat de kamer
over dit onderwerp aan den Gouverneur-Generaal gerigt hal.
Behalve Java hadden ook de Lampongsche districten ,
Benkoelen en Palembang meer of minder van de veetyphus
te lijden. (In de Westerafdeeling van Borneo , waar de
ziekte in 1878 een tijd lang te Pontianak en te Sintang
heerschte, kwamen sedert geen nieuwe gevallen voor.)
In het laatst van December 1879 werd de ziekte naar
Telok Betong , de, hoofdplaats der Lampongsche districten ,
oveiv>-ebragt, vermoedelijk door vee afkomstig van Anjer
(Bantam), welke plaats destijds nog niet voor besmet werd
gehouden. In den loop van Januarij jl. slaagde men er
evenwel in om de ziekte te onderdrukken , en sedert Februarij deden zich geen nieuwe gevallen voor. In het geheel werden 78 runderen en 39 karbouwen afgemaakt,
en werd aan schadeloosstellingen een belrag van p. m.

f 2500 uitgekeerd.

In Benkoelen , waar de veepest in de eerste helft van
April jl. uitbrak, namen de zaken niet zoo spoedig een
gunstlgen keer. Hoe de ziekte in dit gewest is ontstaan ,
laat zich nog niet met zekerheid zeggen. Aan overbrenging der smetstof van Java is niet te denken, om lat van
daar geen vee was aangevoerd. De ziekte bleef tot dusver
beperkt binnen de afdeelingen Benkoelen en Ommelanden

van Benkoelen. Omstreeks half Junij kon zij in eersteenoemde afdeeling als geweken worden beschouwd. (Gedurende de laatete vier weken waren er 67 r anderen , buffels
en geiten afgemaakt.) In de Ommelanden van Benkoelen
hield de ziekte evenwel nog stand. Van 13 Mei tot 18
Julij 11. werden aldaar 1G8 beesten afgemaakt.
In het laatst ran Maart jl. vertoonde zich de ziekte ook
in Palembang, nabij de grens van Benkoelen, namelijk
in de onderafdeeling Bedjang en Leboug. Van 25 Maart
tot 10 Mei werden te Kepahiang 27 en te Passar Tjoesoep
18 beesten aangetast, van welke er 21 en 11 bezweken.
Aanstonds waren de noodige maatregelen genomen om het
kwaad te stuiten ; volgens berigten van medio Junij jl.
bleef dan ook de ziekte tot beide plaatsen beperkt en was
zij afnemende ; gedurende de eerste tien dagen dier maand
behoefden slechts 8 beesten te worden afgemaakt.
Ook andere meer gewone ziekten (inzonderheid miltvuur
en catarrhale koortsen) kwamen , zoo op als buiten Java ,

weder veel onder het veo voor; belangrijke bijzonderheden
deswege zijn echter niet mede te deden In den aanvang
van dit jaar werd ook vernomen van het uitbreken eener
veeziekte op Bali. Een onderzoek, door een der g<>uvernements-veeartsen ingesteld , gaf echter spoedig de zekerheid
dat men niet met veetyphus te doen had, maar met eene
niet-besinettelijko soort van miltvuur , vermoedelijk toe te
schrijven aan atmosfeerische invloeden ').
Het personeel der gouvernements-veeartsen (die zich uit
den aard der zaak door de heerschende veepest tot zeer
inspannende diensten geroepen zagen) bleef, nadat in
Januarij 1879 óéu va.i de 2 die zich hier te lande met
verlof bevonden , op Java was teruggekeerd, tot in Meijl.
voltallig J). In die maand moest er weder één wegens
ziekte naar Europa vertrekken. De opengevallen plaats is
aangevuld door een veearts die in de eerste dagen van
Julij van buitenlandsch verlof naar Indie terugkeerde. Ofs.dioon de Indische Regering derhalve kon beschikken over
het getal veeartsen dat in 187(5 (Indisch Staatsblad n°. 348),
toen de formatie van 5 tot 7 werd uitgebreid, door haar
voldoende werd geacht om in den dienst te voorzien , ook
dan wanneer gelijktijdig op verschillende plaatsen van den
Indischen archipel ziekten onder het vee mogten uitbreken ,
zag zij zich door de toenemende uitbreiding der veepest
In de noodzakelijkheid gebragt om buitengewone hulp uit
Nelerlaud aan te vragen. Aan dat verlangen is zoo spoedig mogelijk voldaan. Na eene oproeping van kandidaten
in December 1879 zijn omstreeks half Februarij twee geexamineerde veeartsen voor den tijd van een jaar ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld. Eene tweede
aanvrage leidde er toe dat in Mei jl. wederom vier veeartsen
voor gelijken tijd naar Java zijn gezonden. Zeer onlangs
(in de eerste helft van Julij) is per telegram de uitzending
gevraagd van nog twee veeartsen, zoomede van eene
erkende autoriteit op veeartsen ijkundig gebied. Men tracht
ook aan deze aanvrage met het minste verwijl gevolg te geven.
Ten aanzien van de 12 kweekelingen die bij enkele der
gouvernements-veeartsen voor de betrekking van inlandsch
veearts worden opgeleid , valt te vermelden dat een Stal
genoegzaam ontwikkeld worden geacht om eerlang, na
een examen te hebben afgelegd , als zoodanig op te treden.
Bij een besluit van 10 Julij jl. is door de Indische Regering voor bedoeld examen, dat in September van dit jaar
zou gehouden worden, het programma vastgesteld. Opdat
de bewuste kweekelingen zicli, onder de leiding der veeartsen bij wie zij hunne studiën maakten , nog voor zooveel
noodig praktisch en theoretisch op het examen zouden kunnen
voorbereiden, zijn zij in Julij opontboden naar de plaatsen
waar hunne leermeesters toen tijdelijk gestationeerd waren.
De vroeger van regeringswege in het licht gegeven
handleidingen voor de kennis en behandeling der ziekteu
die in Indie onder het vee voorkomen , werden vermeerderd met eene handleiding betreffende het mond- en klau\vzeer, de long- en de pok/.iekte. Ter uitvoering van de
artikelen 3 en 4 van Indisch Staatsblad 1878 n". 163 is
voorts eene handleiding vastgesteld voor het ontsmetten van
schepen en goederen, die door ziek vee besmet worden geacht.
Het is tevens wenschelijk geoordeeld om al de bestaande
verordeningen die op ziekten onder het vee betrekking hebben , en de daarbij behoorende handleidingen, tot een geheel te vereenigen en te doen drukken. Een aantal van
500 exemplaren is verdeeld onder de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren, terwijl een lOOOtal exemplaren
ter landsdrukkerij voor bet publiek zijn verkrijgbaar gesteld. De Indische Regering echtte het tevens wenschelijk
om hare ambtenaren zooveel mogelijk op de hoogte te
stellen van de maatregelen die vroeger hier te lande tegen
de veetyphus genomen zijn. Met dat doel is een zeker
aantal exemplaren gedrukt en verspreid van het rapport
dat
door de bij Koninklijk besluit van 2 Januarij 1857
nJ. 37 ingestelde commissie is uitgebragt over de middelen
tot bestrijding der veepest, zoomede van de verordeningen
waartoe dat rapport beeft geleid (Nederlandsen Staatsblad
1870 u°. 131 en 191 , en 1872 n°. 105).
') Over eene recente buitengewone sterfte onder het vee in het
binnenland van Timor zie men blz. 24 hiervóór, noot 4.
*) In 't vorig verslag (blz. 12G) werd één veearts te weinig opgegeven. Er waren namelijk in 1878 niet 5, maar G veeartsen baschikbaar.
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Li. D e p a r t e m e n t d e r b u r g e r l i j k e o p e n b a r e w e r k e n .
J.

Hoofden
verdere
ingeniours.

Ol'KNHARE WEKKEN IN HET ALGEMEEN.

Technisch personeel. In het. afgoloopen jaar vertrokken
5 ingenieur* met verlof naar Nederland , en keerden er 3
van verlof naar Indie t e r u g , terwijl 4 uit Nederland gezonden adspirant ingenieurs in dion.st gesteld werden ').
Aan bet korps ingenieurs, dat volgens de formatie uit 75
personen moet bestaan , ontbraken bij het einde van 1879
slechts 2 ingenieurs der 1ste klasse en 2 adspirant-ingenieurs.
Het korps architecten en opzigters werd ook in het afgeloopen jaar voltallig gohouden door aanstelling van in
Indie geëxamineerde personen. Het i;i wenscbelijk geacht
om in 1880 voor de aanvulling van vacatures te bestemmen
een 6tal opzigters die bij werken in Nederland praktische
ervaring hebben opgedaan. Om deze te verkrijgen , is onlangs hier te lande een vergelijkend examen uitgeschreven.
Bij de departementen van binnenlandsch bestuur en van
marine bleven in 1879 (voor de regeling van waterkwestien
bij de suikerfabrieken en voor de uitvoering der werken
op O n r u s t e n te Soerabaija) 2 hoofdingenieurs , 2 ingenieurs
eu 11 opzigters van den waterstaat gedetacheerd, die bij
hun korps a la suite werden gevoerd s ). Ook de chef van
deu dienst der Bataviasche havenwerken is , bij gelegenheid flat hem de werkelijke rang van hoofdingenieur werd
toegekend, a la suite van het watérstaatskorps gevoerd.
Behalve laatstbedoelden hoofdingenieur waren van het
waterstaatspersoneel voor speciale werken afgezonderd (doch
niet boven de formatie aangesteld) 14 ingenieurs en 12
opzigters, namelijk :
voor de Bataviasche havenwerken (i ingenieurs en 2 opzigters;
voor de opnemingen in het belang der irrigatie in Samarang (afdeelingen Grobogan en Kendal) en in Rembang 5 ingenieurs en 4 opzigters;
voor de opnemingen ter verbetering van het vaarwater
in straat Madura 3 ingenieurs en 4 opzigters;
voor het toezigt over de ooster- en westers] okkans in
Batavia 1 opzigter;
en voor den bouw der missigit in Groot-Atjeh 1 opzigter.
Als inspecteurs fungeerden 3 hoof '.ingenieurs der 1ste
klasse, terwijl bij de directie waren werkzaam gesteld 1
hoofdingenieur 1ste klasse, 4 ingenieurs en 1 architect.
Het overig technisch personeel der openbare werken was
over de verschillende gewesten verdeeld als v o l g t :

G E W E S T E N.

Per transport

G E W E S ï E N.

Architecten
en
opzigters.

24

32

5

11

16

2

5

7

Pekalongan

2

4

6

Samarang

4

10

14

Japara

1

3

4

Cheribon
Tagal

,

.

Rembang

2

5

7

Soerabaija

5

13

18

Pasoeroean

2

3

5

Probolinggo

2

3

5

Bezoeki

3

5

8

1

1
6

»

Baujoewangi
Banjoemas

1

5

Bagelen

2

5

7

Kadoe

3

4

Djokjokarta

1

1

Sooerakarta

2

2

2

5

7

2

6

8

Madura

1

1

Sumatra's W e s t k u s t

9

12

Bcnkoelen

1

1

Lampongsche districten .

1

1

3

4

1

1

Madioen

.

Kediri

. . . .

Sumatra's Oostkust

Totaal.

.

.

. . . .

1

Riouw
Banka

2

2

Biliton

1

1

.

2

Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo

3

Celebes eu onderhoorigheden

4

5

Menado

4

5

Amboiua

2

2

Ternate

1

1

Timor

1

Westerafdeeling van Borneo.

1

5

(i

3
»

10

13

3

3

. .

4

6

10

Tiunsporteeren

8

24

32

Preanger regentschappen

') Namelijk de 3 die blijkens noot 2 op blz. 126 van 't vorig
verslag in Januarij 1879 in Indie waren aangekomen, en 1 van de
3 die volgens het t. a. p. medegedeelde in het laatst van 1879 naar
Indie zouden vertrekken. De 2 overigen werden eerst in het begin
van 1880 in Indie aangesteld. Alle hierbedoelde 6 ingenieurs hadden
in 1878 hunne studiën voltooid. De 4 adspirant-ingenieurs van de
promotie van 1879, mede in het vorig verslag ter sprake gebragt,
zij" tot dusver nog bij openbare verken in Nederland gedetacheerd
gebleven, doch zullen voorliet einde vau 18S0 naar Indie vertrekken.
De laatst overgeblevene der 20 personen, die in 1875 en volgende
jaren eenc toelage ten laste der Indische geldmiddelen ontvingen
gedurende hunne studiën te Delft, heeft dit jaar het diploma van
civiel ingenieur verkregen.
J
) De in noot :i op blx. 127 van "t vorig verslag bedoelde ingenieur,
die in vorige jaren als inspecteur der spoorwegdiensten had gefungcerd, is in 1879 weder in het waterstaatskorps ingevallen.

Handelingen Ier Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

Totaal.

8

Palembang

Hoofden
verdere
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Architecten
en
opzigters.

Totaal

.

.

.

.

.

51

151

202

Daar het vooral in de binnenlanden dikwijls moeijelijk
valt om geschikte tijdelijke opzigters of werkbazen te verkrijgen , is de vraag overwogen of niet een vast korps inlandsche opzigters zou zijn opterigten. Hiertegen zijn echter gewigtige bedenkingen, ook van financieelen a a r d ,
gerezen , zoodat men van het denkbeeld heeft moeten afzien. Intusschen heeft de Indische Regering aan den directeur der burgerlijke openbare werken haren wensch te kennen gegeven dat bij den waterstaat meer en meer partij
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zou worden getrokken van de werkelijk geschikte in landsche elementen.
Landmeten.
Gedurende 1879 werd in Indie door 5 en
hier te lande door 2 personen het examen van landmeter
volgens liet Lij Indisch Staatsblad 1866 B*. 40 vastgestelde
programma met goed gevolg afgelegd. Naarmate het aantol particuliere landmeters toeneemt en het kadaster wordt
uitgebreid , vervalt de noodzakelijkheid om aan ambtenaren
van den waterstaat de functien van landmcterop te dragen.
Uitvoering van tuerken. Van de 433 werken (veri)ieuwingen en nieuwe werken), voorkomende op bet werkplan
van 1879 , zijn gedurende dat jaar 144 onuitgevoerd g e bleven , terwijl daarentegen 074 bouwwerken , waarop hij
het plan niet was gerekend, in uitvoering waren. Onder
deze lnatsten waren er 310 die volgens liet werkplan van
1878 in dat jaar hadden moeten zijn voltooid , en 98 die
door de hoofden van gewestelijk bestuur op eigen gezag
ou/ler nadere goedkeuring der Indische Regering werden
ten uitvoer gelegd (art. 2 van Indisch Staatsblad 1875 n°. 25).
Het jaarlijks terugkeerend verschijnsel, dat de uitvoering
van openbare werken zoo weinig verband houdt met het
vastgestelde algemeene werkplan , heeft zeer de aandacht
der Regering getrokken . doch met liet oog op de inlichtingen , die deswege door den betrokken directeur onlangs
verstrekt zijn . mag zij zich vleijen dat in het vervolg
op een meer regel matigen toestand zal kunnen gewezen
worden. Dat er tot dusver in ieder jaar nog zooveel te doen
viel aan werken , welke men aanvankelijk gemeend had
reeds in het voorafgegane jaar te kunnen voltooijen , wordt
toegeschreven aan de al te minutieuse onderzoekingen en
narekeninger., waaraan de plannen en begrootingen voor
elk werk in 't bijzonder bij de directie onderworpen werd e n , welke onderzoekingen en narekeningen veel tijd vorderden en oorzaak waren dat met de uitvoering der werken
gewoonlijk veel later begonnen werd dan men aanvankelijk
verwacht had. Dat ieder jaar de noodzakelijkheid ondervonden werd om een aantal nieuwe werken uit te voeren
waarop bij het werkplan niet was gerekend, getuigde
voor eene weinig naauwkeurige raming der aanstaande
behoeften bij de samenstelling van het werkplan. De directeur heeft thans de controleering der plannen en begrootingen voor elk werk in 't bijzonder bij zijn departeirent beperkt, zoodat voortaan meer zal worden vertrouwd
op den arbeid der eerstaanwezende ingenieurs in de verschillende gewesten en der inspecteurs, terwijl hij voorts
bij 'ie inspecteurs er op heeft aangedrongen dat zij door
eene zorgvuldige raming der aanstaande behoeften het
mogelijke zouden doen om het algemeene werkplan tot
eene waarheid te helpen maken.
Van de som van f 7 110 2 0 7 , voor gewone bouw- en
waterstaatswerken uitgetrokken bij de onderafdeelingen 73
en 74 der begrooting voor 1879, is volgens de maandrapporteu uitgegeven f G 411882. Daaronder is begrepen een
bedrag van f 1 581 795 voor gewoon onderhoud . f 787 944
voor werken die men gerekend had in 1878 te kunnen
voltooijen , f 131 752 voor werken door hoofden van gewestelijk bestuur op eigen gezag bevolen , f 213 250 voor
werken die in uitvoering genomen werden ten einde
in streken die door misgewas waren geteisterd aan de bevolking de gelegenheid te geven om geld te verdienen.
Dat het bij de begrooting beschikbaar gestelde bedrag
niet geheel werd verwerkt, is hoofdzakelijk hieraan toe
te schrijven, iat de som van f 500 0 0 0 , voor de waterwerken in Demak toegestaan, grootendeels ongebruikt
bleef, dewijl de vaststelling der plannen voor het omvangrijke tweede gedeelte dier werken meer tijd vorderde dan men
verwacht had , en voorts ook aan den buitengewoon natten
oostinoesson en den voortdurenden hoogen waterstand der
rivieren , waardoor de uitvoering van verschillende werken in meerdere of mindere mate is belemmerd geworden.
Voor de werken tot beveiliging van Batavia en Samarang tegen overstrooming , voor den bouw van het k r a n k zinnigengesticht te Buitenzorg, en voor de uitvoering
der Bataviasche havenwerken werden in het geheol uitgegeven f 2 712 940 , d. i. f 470 000 minder dan de bij de
onderafdeelingen 75-78 der begrooting daarvoor uitgetrokken som van f 3 183 000 , 't geen hieraan toe te schrijven was dat de onteigeningen voor het Goenoeng Sahari-

kanaal te Batavia de uitvoering van dit werk vertraagden ,
dat de aannemer der werken te Samarang deze niet tijdig
opleverde, en dat van den bouw der vrouwen-afdeeling
van het krankzinnigengesticht te Buitenzorg werd afgezien. (Voor de Bataviasche havenwerken is iets meer l>esteed dan bij de begrouting geraamd was.)
Aangaande de wijze van uitvoering der werken is niets
nieuws te zpggen , daar zij onder gelijke omstandigheden
tot stand kwamen als in vorige jaren , zoodat ditmaal kan
worden volstaan met deaanteekening dat 75 aanbestedingen voor openbare werken gehouden werden, waarvan
slechts 58 slaagden.

Aan het onderhoud van 'slandi werken werd de noodige
zorg besteed , en hun toestand kan dan ook over 't algemeen bevredigend worden genoemd , wanneer men namelijk
uitzondert de oude uit weinig deugdzame materialen zamengestelde of gebrekkig geconstrueerde bruggen en duikers ,
die nog in grooten getale aanwezig zijn. W a t de lande*
woningen betreft, onthield men zich van kapitale vernieuwingen op die plaatsen waar gelegenheid bestond om particuliere huizen te huren en 's lands belang medebragt
dat de verstrekking eener vrije woning aan eenig ambtenaar
vervangen werd doorde toekenning van huishuur-indemniteit.
De benoodigde bouwmaterialen moesten weder dikwijls
in eigen beheer worden aangemaakt. Voor bruggen en
duikers kon men menigmaal natuurlijken steen benuttigen
dien sommige rivieren in goede kwaliteit opleveren.
Beschadigingen van ernstigen aard kwamen in het afgeloopen jaar slechts bij uitzondering voor. Te Tjiandjoer
(I'reanger regentschappen) werden verscheidene landsge*
bouwen vernield of belangrijk beschadigd door de aardbeving waarvan reeds op blz. 4 hiervóór werd melding
g e m a a k t , en ook de havenhoofden te Sainarang hulden
veel te lijden door stormachtig weder.
Bepaalde klagten over gebrek aan werkvolk voor de
gewone wat±rstaatswerken zijn niet vernomen , en de loonen bleven over het algemeen stationair. De han<iwerkslieden lieten weder veel te wenschen over wat hunne
vaardigheid betreft. Kene enkele maal gelukte het om
handwerkslieden , die bij een groot werk waren gevormd ,
over te halen om zich te verplaatsen naar eene naburige
residentie , waar hunne diensten benoodigd waren.
I I . BlJZON'DEHHEÜEX OMTKKNT SOMMHiE WEÜKEN.

Wegen. .Met de sinds lang dringend noodige verbetering
van den grooten postweg tusschen de hoofdplaats Samarang en de afdeelingen Demak en Kendal (verg. vorig
verslag blz. 128) is in het laatst van 1879 een aanvang
g e m a a k t , nadat de Indische Regering tot de conclusie
was gekomen dat de voorwaarden , waaronder de particuliere landen in Samarang onder het Britsche tusschenbestuur waren uitgegeven, haar moesten nopen dit werk
geheel voor hare rekening te nemen. Het is met kracht
aangevat, en men dacht er nog in 1880 mede gereed te
komen , doch alsdan zal voor het onderhoud van den weg
nog jaarlijks eene belangrijke uitgaaf gevorderd worden.
In het afgeloopen jaar is ook ter hand genomen de verbetering van de wegen ter hoofdplaats Soerabaija, van
wier ongunstig' :>. toestand werd melding' gemaakt op blz.
130 van het verslag van 1878. Het zal een arbeid van
eenige jaren vorderen vóórdat deze w e g e n , wier grond*
slag niet d e u g t , in zoodanigen staat g e b r a g t , namelijk
zoodanig verhard zijn . dat het jaarlii 1 :*!! onderhoud r-;
meer bevredigende wijze en met minuer kosten dan tot
dusver zal kunnen plaats vinden.
In Madioen is een gedeelte van den grooten postweg
(tusschen Poeloe en Gendingan), dat in een onvoldoenden
toestand was geraakt ten gevolge van het geringe aantal
heerendienstpligtigen waarover voor het onderhoud kon
worden beschikt, in vrijen arbeid in orde gebragt.
Van de belangrijke verbetering, welke de wegen in
üenkoelen hebben ondergaan , ten gevolge van den arbeid
die daaraan besteed is toen de bevolking gebrek aan voedingsmiddelen had , werd reeds op blz. 11 melding gemaakt.
Over den aanleg van voedingswegen voor den spoorweg
in Midden-Java wordt gehandeld in afd. III § 2 van dit
hoofdstuk.
Bruggen

en duikers.

Gedurende 1879 werd de vernieu-
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wing van 414 bruggen en duiken onderhanden genomen, j dan men zich aanvankelijk had voorgesteld , namelijk door
waarvan bij bet einde van dut jaar nog 174 onvoltooid I eenige voorzieningen aan de reeds bestaande werken , het
waren. Voorts ondergingen 3M bruggen en duikers lier- | 'loei kan worden bereikt. Tot de uitvoering van een gedeelte

Stellingen van meer of minder belang. Uit deze cijfers der voorgenomen nieuwe werken (namelijk bet verleggen
blijkt "dar zooveel mogelijk wordt voorzien in de zoo oin- i der Laijant,'un- en het afsnijden eener bogt in de Tjoinal-

vangrijke behoeft* uun goede rivierovergangen
voor liet
1

gewone verkeer. De Indische Regering is er op bedacht
om daaraan ook den bouw van spoorwegbruggen dienstbaar te maken , en heeft daarom aan den inspecteir>generual, chef van den dienst der staats spoorwegen op Java,
opgedragen om ten aanzien van alle nog te bouwen spoorwegbruggen na te giian of het aanbeveling zou verdienen
U ook voor het gewoon verkeer in terigten. Ten aanzien
van dri<* spoorwegbruggen (over de Tjitaroern in de Preanger regentschappen, over de Madioen-rivier bij de hoofdplaats Madiot'i, en over de Brantas-rivier bij KertosoEO)
is reeds beslist dat zij ook voor voetgangers zullen worden
ingerigt. Aan het verkeer met paarden en rijtuigen waren
zij niet dienstbaar te maken zonder dat de kosten werden
vermeerderd met een bedrag waarvoor even goed afzonderlijke bruggen konden worden gebouwd.
Overeenkomstig liet in 't verslag van 1878 (blz. 130)
aangekondigde plan zijn in den laatsten tijd voor eenige
bruggen voor het gewoon verkeer ijzeren overspanningen
uit Nederland aangevraagd, namelijk voor vier bruggen
in de Preanger regentschappen en voor twee in Kadoe. Vijf
van deze overspanningen zijn reeds uitgezonden , zoodat
men eerlang in staat zal zijn om te beoordeelen of het
uit een financieel oogpunt raadzaam te achten is aan de, be-

nuttiging van ijzeren constructies meer uitbreiding te geven.
Werken in het belang tan den landbouw. In de residentie
Preanger regentschappen werden opnemingen verrigt in
het belang der irrigatie in de districten Tjihea en Bandjar,
terwijl magtiging werd verleend, om met benuttiging van
den arbeid van beerendienstpligtigen eene waterleiding uit
de Tjikarec te graver, ten behoeve der irrigatie van 550

bouws in het district Mèlambong.
Met de werkzaamheden voor het vergrooten en verbeteren

van de Menenteng-leiding in de afdeeling Cberibon (zie
vorig verslag blz. 129) werd, hoewel de weersgesteldheid
bijna voortdurend ongunstig was, geregeld voortgegaan ;
in 1879 zijn daarvoor 230 005 beerendienstpligtigen gebezigd , en is een bedrag van ruim f 113 000 verwerkt. Het
heiwerk der fundeering van het linkerlandhoofl met inlaat*

en spuialuis kwam gereed, terwijl met de betonatorting

een aanvang werd gemaakt; twee doorlaten werden geheel
voltooid, terwijl twee aquaducten en de ijzeren brug over
het nieuwe gedeelte der leiding in uitvoering kwamen.
De nieuwe leiding, die bij eene bodemsbreedte van 10 M.
eene gemiddelde diepte van G il. verkrijgt, is over eene
lengte van 1300 M. tot eene diepte van 4 M. ontgraven,
terwijl bij de oude leiding, 3 die moet worden verlegd en
verbreed , ongeveer 8000 M . wadas door buskruit werden
opgeruimd. Ten einde te voorkomen dat de nieuwe stuwdam in de Tjisangarceng gevaar zal loopen, werd magtiging verleend orn de Tjihesik , die vroeger boven dien
stuwdam in de Tjisangaroeng uitmondde , in gemeenschap
te brengen met de Ngombo, en beide rivieren gezamenlijk
door middel van een aquaduct over de Menenteng-leiding
te voeren naar de Tjisangaroeng beneden den stuwdam.
Voorts werd in (.'beribon een begin gemaakt met
opnemingen tot verbetering der Sindopradja-leiding in de
afdeeling Indramaüoe.
Aangaande de opnemingen die sinds verscheidene jaren

;!

rivier) zal intusseheu, afgescheiden van het oorspronkelijk

doel , moeten besloten worden , om te voorkomen dat de
: Laijangan haren loon neemt door liet la^e district Sragi.
Voor deze werken zijn reeds plannen ingediend.
De in uitvoering genomen werken tot verbetering van
de irrigatie en den waterafvoer in de afdeeling1 Demak
(residentie Samarang), welke in liet verslag van 1877 blz.
j 143 werden opgenoemd, en die eene uitgaaf van f830 000
hebben gevorderd, zijn voltooid. L)e ingediende ontwerpen

betreflende de verder voor betselfde doel oog benoodigde

i werken waren , volgens de laatste berigten uit Indie , nog
bij de directie in onderzoek. Voorloopig was het reeds gebleken dat er eeuige tot belangrijke bezuinigingen leidende
wijzigingen in konden worden gebragt, zoodat de nog te
doene uitgaven, aanvankelijk op f 10 000O00 geraamd,
waarschijnlijk tot f 7661 OOK) zouden zijn te beperken.
In de afdeelingen Orobogan en Kendal werden de in
't vorig verslag besproken opnemingen (door de uitsluitend
voor dezen arbeid afgezonderde waterstaats-ambtenaren) geregeld voortgezet. Voor die in Orobogan zijn in April 1879
twee gewezen officieren onder de leiding van den betrokken ingenieur werkzaam gesteld.
'
De opnemingen in de residentie Rembang (waarvoorook
j eeuige waterstaats-ambtenaren speciaal zijn afgezonderd)
hebben doen zien dat met betrekkelijk geringe kristen de
behoorlijke irrigatie der districten Djatirogo en Singgahan
(afdeeling Toebanj kan verzekerd worden ; met liet opmaken der daartoe noodige ontwerpen is een begin gemaakt , terwijl inmiddels de opnemingen zijn uitgestrekt
tot de distrieten Bowerno en Pelem in de afdeeling Bodjonegoro. In November 1879 is magtiging verleend om in
laatstgenoemde afdeeling eene waterleiding te graven van
de Sagi- naar de Soengeh-ri'der in het district Tinawoen.
Van de door het gewone waterstaatspersoneel in Rembang
uitgevoerde werken verdienen overigens vermelding de bouw
van een steenen stuwdam met overlaat ter vervanging van
een inlandschen dam in de afdeeling Rembang, en de
zaïneustelling van een ontwerp voor eei: wadoek (waterreservoir) in bet district Sedan der afdeeling Rembang,
waarvan de kosten zijn geraamd op ongeveer f 3 1 0 0 0 ,
terwijl op den arbeid van 113 400 beerendienstpligtigen
is gerekend.
i
In de residentie Soerabaija werden de in 't vorig verslag
bedoelde zware reparutien aan den beweegbaren stuwdam
in de Brangkal-rivier voortgezet, en is voorts een aanvang
gemaakt met het aanbrengen eener beweegbare stuw in
de Poerboijo-leiding nabij de dessa Ketientang, en met het uitdiepen van het Mangettan-kanaal in tic afdeeling Sidoardjo.
|
De verrigte opnemingen in Pasoeroean leidden tot de
vervaardiging van een project voor de verbetering der
waterwerken in de afdeeling B.aigil, wier onderhoud thans
ieder jaar zeer veel arbeid van de bevolking vordert.
In de residentie Probolinggo werd een nieuwe aquaduct
over de rivier Kraksaan gebouwd , waardoor de irrigatie
der sawahs benoorden den postweg voor goed geregeld is.
Voorts werd magtiging verleend om de in vroegere jaren

door de bevolkins" on sebrekkijre wijze aanjrelecrue leidu.2"

Padjarakan in de afdeeling Kraksaan te verbeteren door
het maken van een vasten stuwdam nabij bet ver doelpunt
De kosten van het werk zijn geraamd op I 34 214 bij uitin Tagal werden verrigt ten behoeve der verbetering vau voering in onbetaalden heerendienst. Nog werd een ontde irrigatie in de afdeeling Brebes schijnt in 1878 (verslag j werp opgemaakt voor den bouw van een stuwdam met
van dat jaar blz. 130) te voorbarig te zijn berigt dat zij overlaat bij bet meer te Klakah, waardoor 250 bouws
nieuwe sawahs van water zouden worden voorzien , terwijl
beëindigd waren. Thans wordt gemeld dat die opnemingen
zoo ver zijn gevorderd. dat de mogelijkheid gebleken is aan 125 nu reeds geïrrigeerde bouws eene meer regelmatige besproeijing zou worden verzekerd.
om , zonder andere kunstwerken in het hoofdkanaal dan
die aan deJ prise d'eau, 27 000 bouws in de vlakte tusIn bet vorig verslag is reeds melding gemaakt van de
schen de i amali- en Babakan-rivieren té irrigeeren. Men gebleken noodzakelijkheid om voorzieningen te nemen ten
dacht in 1880 een uvant-projet met begrooting van kosten
einde den grooten stuwdam in de Sampean-rivier bij Sitoegereed te zullen krijgen.
bondo (residentie Bezoeki) tegen vernieling te vrijwaren.
In Pekalongan is men ook niet zoo .spoedig als men Dienaangaande kunnen thans nadere mededeelingen worden
hoopte (zie het verslag van 18781. a. p.) gereed gekomen met gedaan.
Onder en achter dezen stuwdam, die tevens als overlaat
de opnemingen voor de betere waterverdeeling in het district Sragi. Nadere opnemingen zijn noodig gebleken, dienst doet, is de grond zeer slecht. Toen indertijd het
waarbij zal worden onderzocht of niet op eenvoudiger wijze werk werd ontworpen, meende men dat zien daar eene
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goede iiardi: wadas-laag bevond , maar do oudervinding
beeft geleerd dat er sleeiits eene dunne korst van wudas
aanwezig was. Die kor.st werd onmiddellijk weggespoeld
toen de dam als overlaat werkte. Daaronder bevond zich
losse grond . waarin het over den overlaat neder.stortende
water verwoestingen aaurigtte. Dientengevolge van achteren
met ontgronding en vernieling bedreigd , had de dam van
voren geweldig te lijden van de boomstammen en rolsteenen die er bij baudjirs tegen geslingerd werden. Wilde
men zich tegen die verschillende gevaren dekken door
voorzieningen aan het werk zelf, dan gooden die buiten*
gewoon kostbaar moeten worden , want men zou den dam
en den rivierbodem daarachter over een aanzienlijken afstan.1 met hardsteen , graniet of dergelijk hard materiaal
moeten bekleedon. Men beeft dus op ••enigen afstand boven*
strooms van den dam , waar de Sampean-rivier eene scherpe
oogt maakt, een afleidingskauaal voor bandjirwater ontworpen. Al bet uit het zuiden aanstroomendc bandjirwater
zal dus ï'egt vooruit in dat alleidingskauaal kunnen vloeijea , en om te voorkomen dat zich in de oostelijke ombuiging
der rivier meer water blijft ontlasten dan men daarin verlaugt te hebben, zal men ter geschikter plaatse eene sluis
moeten bouwen. De thans in gevaar verkeerende dam zal
dus niet langer als overlaat behoeven te werken , maar
alleen blijven dienen ter opstuwing van het water voor de
irrigatiekanalen i:i zijne nabijheid. Die kanalen zijn thans
vier in getal . .:.melijk drie aan den regteroever oer Sampean-rivier
(het Sitoebondo-kanaal, het üawoean-kanaal
en het T\a; : ran-kanaal), en een aan den linkeroever (het
Panaroeluin-kanaal). Dit laatste — bet Panaroekan-kanaa! —
zal echter door het nieuwe bandjirkanaal doorsneden
worden , en daarom moet het worde;! vervangen door een

nieuw irrigatiekanaal, dat zijne prise d'eau heeft .oven

het begin van het nieuwe bandjirkonaal. Op het punt
waar het nieuwe Pauaroekan-kanaal en het nieuwe bendjirkauaal een aanvang nemen , doorsnijden zij den grooten
weg van Bondowosto naar Bitoebondo, en 'laar zal dus
eene brug moeten worden gebouwd. De kosten der genoemde werken (wat den koeliearbeid betreft in betaalden
heerendknat uir te voeren) zijn begroot op f577 280,
waarvan f 346 330 voor het banó^jirkanaa] en de nieuwe
Panaroekan-leiding met inlaataluia, f 140 930 voor de sluis
in de Sampean-rivier, en f 90 000 voor ie brug over bet
bandjirkanaal en de nieuwe Panaroekan-leiding. Bovendien
is er echter nog een werk noodig. Van de drie bovengenoemde irrigatiekanalen aan den regter Sampean-oever
hebben er twee eene iolaatsluis. maar het derde — het
Kapongan-kar.aal — heeft er geen. Van daar bandjirs in
dat kanaal. waardoor de hoofdplaats Sitoebondo aan overstroomingen en de bevolking der omliggende streek aan
eene jaaiirjksche schade van f 100 000 bloot staat. Vannaar ti£Oi'unLiC;:iiiig van i^ch lwJceroevor dezer ieicung, waar
door gevaar ontslaat voor rivierverlegging en vernieling
der in de onmiddellijke nabijheid gelegen Dawoeau-leiding.
Vau daar eindelijk dat in den droogen tijd de Kaponganleiding te veel water tot zich neemt, tot schade van de
beide andere leidingen. Mitsdien moet do Kanr ngan-leiding
van eene inlaatsluis worden voorzien . waarvan de kosten
begroot zijn op f 35 811. In 't geheel zullen dus de ontworpen werken f 013 091 kosten, terwijl het waarschijnlijk
eene uitgaaf van f 2 millioen zou gevorderd hebben om
het behoud van den stuwdam als overlaat te verzekeren.
Voorloopig is nog alleen magtiging verleend om in het
tracé v; i het ontworpen bandjirkanaal eene geul te graven
van 10 M. breedte , en om de dringend noodige inlaatsluis
voor het Kapongan-kanaal te bouwen. Het eerstgenoemde
werk moet dienen om de door boringen geconstateerde
waarschijnlijkheid, dat onder liet nieuwe bandjirkanaal
overal een harde, steenachtige bodem aangetreden zal
worden , tot volkomen zekerheid te verheffen, en eerst
nadat die volkomen zekerheid verkregen zal zijn , wenscht
de Indische Regering het kanaal verder te doen afwerken.
Nopens de in 't vorig verslag breedvoerig besproken
Singomerto-leiding (uit de Seraijoe-rivier) in Banjoemas
is ditmaal niets anders te melden dan dat de kosten
daarvan nader geraamd zijn op f 545 493, dus ruim
f 50 000 minder dan ten vorigen jure werd opgegeven ,
en dat in het laatst van Junij jl. eece uitbesteding voor
dit werk is gehouden; de uitslag van de uitbesteding
werd hier te lande nog niet bekend.
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In Bageieu zijn in iiet afgeioopeu jaar de weikzaauiheden ter voltooijing vau het in 't vorig verslag nader
aangeduide gedeelte van de Mongkong-leiding (van de
Begaloe-rivier naar de dessa Gerdoo) geregeld voortgezet;
men dacht daarmede in Mei 1880 gereed te komen. Ook
ging men voort met de il) 1878 aangevangen verbeteringen aan een pnar endere leidingen in dit gewest (in de
afdeelingon Keboemen en i'oerworedjo), en bovendien werden plannen ontworpen voor verschillende nieuwe irrigatiewerken. Tot de uitvoering van het in 't verslag van 1878
(bil. 131) bedoelde werk ten behoeve der drooglegging
van de rawah Wawnr is men niet overgegaan , omdat eene
verandering in de terreinsgesteldheid dit onraadzaam deed
achten. In de plaats daarvan heeft men nu eene der daarin
Uttloopende riviertjes regtstreeks naar zee afgeleid.
In Kediri werden de noodige opnemingen verrigt en
werd een gedetailleerd ontwerp opgemaakt voor de verzekering van een geregelden waterafvoer uit de Kontorivier door den bouw van eene stuw met verdedwork ,
waarvan de kosten op f 23 000 zijn geraamd bij uitvoering in heerendienst met t"gem,",Tk'>tning.
Ritier- en waterkecrinyswerkni. Te Batavia kwam het
afleidingskanaal uit de Krokot-:ivier aan de westzijde deistad gereed, en men heeft daarvan reeds belangrijke diensten
ondervonden. Met het graven van het afleidingskauaal uit
d.e Goenoeug Sahari-rivier aan de oostzijde 'Ier stad kon
eerst ir. Mei 1879 door den aannemer een ix-:-.vang worden
gemaakt. Het bandjirkanaal te Samarang kwam in 1879

geheel gereed.

Do werken ter betere regeliug van den waterafvoer uit
de Tjimanok in Oheribon werden door ongunstig weder
beinoeijelijkt, maar toch met kracht voortgezet. Het heiwerk van den steenen overlaat nabij den mond der Rambattan werd voltooid; de beton var. het regterlandkoofd
gestort, en de daaraan sluitende kaaimuur aan de oostzijde
tot eene hoogte van 4 M. opgemetseld. Hot gemetselde
stortebed is in uitvoering en het voorkanaal gedeeltelijk
gegraven. Gedurende het afgeloopen jaar werden voor deze
werken 180 937 dagdiensten van beerêndienstphgtigen gevorderd en ruim f 170 000 uitgegeven.
Ia hetzelfde gewest werd met de in 't vorig verslag
besproken verlegging van een gedeelte der Tjisangaroeng
nabij Tjiledoek in .M:iurt 1879 een aanvang gemaakt, doch
door de aanhoudende bandjirs mogt het, niettegenstaande
alle daartoe aangewende pogingen , niet ge;ukken den
ouden rivierarm af te sluiten , zoodat dit tot 1^80 moest
worden uitgesteld.
Kooge waterstanden waren ook oorzaak dat niet kon
worden overgegaan tot de voorgenomen opruiming vau
boomstammen in de Tjitandoei langs de residentie Baujoemas , en in de Solo-rivier voor zoover zij door do residentie Bembang stroomt, en dat men met de in't vorig verslag bedoelde uitdiepingen verbetering der kali Yosso in
eerstgenoemd gewest niet ver vorderde. In de residentie
Madioen is het mogelijke voor de opruiming van versperringen in de Solo-rivier gedaan, doch op den bodem der
rivier bevinden zich nog steenen en gezonken boomstammen die niet anders dan met dynamiet zullen zijn te verwijdereu. Alvorens men hiertoe overgaat, zal , wat de steenen betreft, moeten worden onderzocht of zij niet als natuurlijke stuwen ongedeerd dienen te blijven.
In Kediri werd de rivier van dien naam tusschen de
hoofd->laats van het gewest en Kertos; ;o van boomstartmen gezuiverd ; in den oostmoesson van i880 dacht men het
riviervak Kediri - Toeloeug Agoeug onderhanden te nemen.
De oeverbeschoeijingen en dijken langs de Kediri- , Porrong- en Soerabaija-rivieren in de residentie Soerabaija
vorderden in 1879 gelijksoortige voorzieningen als in vorige
jaren. Aan de dijken zullen afdoende verbeteringen moeten
worden aangebragt, en er is thans een ingenieur speciaal
aangewezen om daartoe voorstellen te ontwerpen en ook
do uitvoering der werken te leiden.
Wat de buiten bezittingen betreft, is slechts van één
rivierwerk melding te maken. In de afdeeling TebiugTinggi der residentie Paleinbang is men namelijk begonnen door middel van dynamiet de rotsblokken in de bedding
der Moesi-rivier op te ruimen die er de vaart bemoeijelijken.
Havenwerken. De belangrijke werken voor Batavia's
nieuwe zeehaven maakten in het derde jaar der uitvoering —

Bijlage C.

[5.
Koloniaal verslag van

2.]

Tweede Kamer, us

1880. [Nederl. (Oost-) Indie.J

van 1 Mei 1879 tot 30 April 1880 — weder groote
vorderingen, DIU dBH /.ouden nog aanzienlijker kunnen
geweest zijn wanneer men niet voortdurend had te kampen
gehad met gebrek aan werkvolk en aan ander personeel.
Zoo als bekend is, moet het werkvolk hoofdzakelijk uit
Bantam verkregen worden , en de bevolking van dat gewest trok veel minder dan gewoonlijk uit om arbeid te
zoeken, dewijl eensdeels de behoefte om elders geld te verdienen minder groot was, doordien de onteigening van buffels
en runderen in de door do veepest aangetaste streken
veel geld in omloop bragt, en anderdeels minder gelegenheid bestond om werk te gaan zoeken , daar de koorts*
epidemien velen terughielden en bovendien de behoefte
aan handenarbeid in Bantam zelf door de veeziekte gruoter
was dan in andere jaren. Wat het andere personeel Let^eft, waaraan men gebrek had, hiermede worden voornamelijk bedoeld de in grooten getale bcnoodigde niachinisten en de bemanningen der baggermolens en andere
stoomschepen , doch de opmerking geldt ook in meer algemeenen zin; van de technische en administratieve ambtenaren en beambten, waarop bij de formatie gerekend
was, zijn er nimmer meer dan 75 pet. werkelijk in dienst
geweest. Voor verscheidenen hunner was de gemakkelijke
gelegenheid om elders een minder inspannend:,']) en even
goed of beter beloonden arbeid te vinden eene aanleiding
om den dienst bij de havenwerken te verlaten; anderen
moesten wegens ongeschiktheid ontslagen worden ; en eindelijk werkten ook meermalen ziekten mede t it tijdelijke
verzwakking der werkkrachten. Dat niettegenstaande deze
belemmeringen toch zeer voldoende uitkomsten werden verkregen , is te danken aan de energieke leiding die aan
de werken gegeven werd, en aan de buitengewone inipan*
ning van vele der daaraan verbonden personen.
Aan eene snelle voortzetting der werkzaamheden bestond, zoo als reeds in 't vorig verslag (blz. 131) is opgemerkt, het minst behoefte wat de voltooijing der verbindings wegen tusschen Batavia en Tandjong Priok (de tweede
afdeeling der werken) betreft. Geleidelijk daarmede voortgaande , kwam men met de uitdieping van het kanaal
nagenoeg gereed; alleen vlak bij Batavia moest nog een
gedeelte van de koraalbanken die men daar aantreft verwijderd worden. Volgens het bestek moest het kanaal ö AI.
diep zijn , maar bijna overal is daaraan eene grootere diepte
gegeven, omdat men grond voor den rijweg tekort kwam
en dien niet beter krijgen kon dan uit het kanaal. Het
water van de riviertjes , die tusschen Batavia en Tandjong
Priok in zee vallen, is nu in liet kanaal toegelaten , en
één van deze, de Boenthar, heeft haren oorspronkelijken
loop verlegd en volgt nu de bedding van liet kanaal,
zooctat zij door de nieuwe binnenhaven te Tandjong Priok
naar zee vloeit. Alogt hierdoor meer aanslibbing ontstaan
dan men met een baggermolen , die in elk geval wel altijd
in het kanaal zal moeten werken , meester kan blijven ,
dan zal men de Soenthar gemakkelijk een korteren weg
naar zee kunnen geven , maar het zou zeer te wenschen
zijn dat dit niet behoefde te geschieden , omdat de frissche
stroom van zoet water, die nu door deze rivier in het
kanaal en de binnenhaven gebragt wordt, als een groot
voordeel is te beschouwen, niet alleen uit een sanitair
oogpunt, maar ook wegens de nuttige uitwerking die
daarvan te wachten is voor de reiniging van de buitenhuid
der schepen die na eene zeereis zwaar aangegroeid zijn.
In 't geheel werden in den thans behandelden jaarkring
uit het kanaal gegraven
150 213 AF. grond , en gebaggerd 111799 M3. Voor de ophooging van den spoorwegwerden 54 279 M*., en5 voor den rijweg 103 717 11'. grond
verwerkt, en 8393 II . ballast werden in den spoorweg
gebragt. Overigens is de bouw der bruggen in den spoor*
weg, den rijweg en het jaagpad voortgezet, en zijn de
wegen ouder profiel gebragt, verhard enz. Binnen kort
kunnen de werkzaamheden aan de verschillende verl>indingswegen geheel afgeloopen zijn , en de tweede afdeeling
zal dan opg-eheveu kunnen worden.
In de eerste afdeeling (werken te Tandjong Priok) was
bij het begin van den thans behandelden jaarkring het
graafwerk reeds voor een groot deel voltooid ; er werden
nog slechts 16 084 Al*, grond door handenarbeid verzet.
In het bagger werk ondervond men weder dikwijls oponthoud door het breken van de schalmen en ondtrtuimelaars
der baggermolens. Van lieverlede zijn deze onderdeelen
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vervangen door andere die in de fabriek te Priok gemaakt
en veel .sterker zijn , en uetselftle zal met de boventuinielaars moeten geschieden. In het geheel werden (door vijf
baggermolens) in de eerste afdeeling gebaggerd 8S! 253 11*.
specie, waarvan 651 929 M3. in de buitenhaven en 329 324
51'. in de binn nhaven, welke laatste zoo ver vorderde dat
men reeds eene verbinding tassehen de buitenbaren en het
kanaal naar Batavia verkreeg. De bedoelde molens kunnen
niet dieper baggeren dan 7 AI. onder laagwater, en hun
arbeid in de buitenhaven zal weldra afgeloopen zijn ; de
laatste steek van l'/i AI. zal dan zijn weg te baggeren duor
den hier te lande vervaardigd™ grooten molen, bedoeld in
noot 1 op blz. 132 van 't vorig verslag, die in Julij jl.
onder eigen stoom naar Indie vertrokken is. In den westelijken boek der buitenhaven komen in den overigens
slappen moddergrond groote blokken en banken koraal
voor, die veel gevaar opleveren voor de werktuigen der
baggermolens en reeds oorzaak zijn geweest van bet breken
van twee groote kam wielen. Over de vraag, hoe dat
koraal zou zijn op te ruimen , werd nog nagedacht; tegen
het bezigen van dynamiet werd voorshands opgezien, uit
vrees dat sommige patronen door de eene of andere oorzaak
niet zouden springen , in welk geval zij zeer gevaarlijk
konden worden voor de molens die later de gebroken koraalstukken zouden moeten opbaggeren. In de binnenhaven
heeft men dezelfde moeijelijkheid te overwinnen; aldaar
zal van het gebruik van dynamiet wegens de nabijheid
van den kaaimuur wel geheel moeten worden afgezien.
De bouw der ha vendam men of zee hoofden werd op de
in 't vorig verslag beschreven
wijze voortgezet. Eene hoeveelheid van 151430 AI3, zand, meest verkregen van het
terrein der binnenhaven , werd weder op den bodem der
zee gestort om als grondslag voor de dammen te dienen ,
en de uitkomsten bleven hoogst bevredigend. De westelijke
dam was op 1 Mei jl. over >'::ne lengte van 1200 Jf. boven
water opgetrokken en met spoor belegd , on onder water
tot op 1500 AI. uit den wortel gevorderd; de oostelijke
was boven water 407 II., onder water 1200 AI. lang.
Beide dammen waren aan de buitenzijde door groote rotsblokken beschermd over degeheele loven zee opgetrokken
lengte. (In het bestek was niet op zoodanige bescherming
van den oostelijken dam gerekend , maar de hooge zeeën
bij oostelijke winden hebben bewezen dat zij ook hier noodig was.) Voorbij de grens van 1200 AI. uit den wortel
kwamen bij den westelijken dam (die in het geheel 1800 il.
lang moet worden) voor het eerst verzakkingen voor. Alen
bad namelijk thans de grootste diepte bereikt, en de last
die op den zeebodem drukte was dus zwaarder dan over
het tot dusver voltooi Ie gedeelte. De hoogte van het ligcbaam van den dam boven den bodem der zee bedraagt
hier 12.5 II.; de aanleg in doorsnede (50 AI.; het gewigt
per strekkende meter pi. m. 800 000 K. G.; de werkelijke
druk (m. a. w. liet gewigt dat niet door het water wordt
overgenomen) pi. in. 500 000 K. G. Bij de begrooting voor
de havenwerken was er op gerekend dat de westelijke dam
over zijne geheele lengte vier meters, en de oostelijke vijf
meters in den zeebodem zou wegzinken; het is dus eene
bijzonder gunstige uitkomst (aan de zandslortingen te danken) dat de verzakkingen —waarvan overigens de belang*
rijkste niet meer clan 5.6 meter bedroeg — eerst zoo ver in
zee zijn begonnen. Om ze zooveel mogelijk te beperken,
is men voor de kern van de dammen op diep water een
ligter stortingsmateriaal, namelijk koraal, gaan bezigen.
Vermits dit materiaal bij het graafwerk aan de kust niet
in voldoende hoeveelheid verkregen werd , is eene geregelde
exploitatie van de koraalbanken der Duizend-eilanden op
het touw gezet. In den thans behandelden jaarkring waren ,
nevens 151435 M3. zand en 83 615 Al3, trachiet, nog
slechts 9015 AI*, koraal in de dammen verwerkt.
Het omvangrijkste werk dat op den vasten wal moet
worden uitgevoerd, is de bouw van den kaaimuur langs
de binnenhaven. In afwijking ^an liet oorspronkelijke plan
is besloten om dien muur in üet drooge te bouwen , ten
einde niet te behoeven te wachten totdat de binnenhaven
uitgebaggerd zou zijn, en voorts omdat men meende zoodoende beter en ook zuiniger te kunnen werken. Een eerste
verei-ehte was, om de duizenden dampalen van 14 BL
lengte zoodanig aan elkander te heijen dat zij het water
geheel afsloten. Dit is tot dusver uitstekend gelukt. Alen
heeft nu een 350 AI. langen, 5 AL breeden en 13 AI. diepen
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fundeeringsput, welks wanden waterdigt gesloten zijn ,
zoodut liij alleen van grondwater is vrij te houden , en bij

het beijen der fundecringepalen en het optrekken van bet
metselwerk kan ledere (out dadelijk opgemerkt en hersteld
wordtin, Het graafwerk in den fundeeringsput werd, Benedeel* wegen de lage temperatuur op de aanzienlijke diepte,
and.', leeu wegene het strenge toozigt dat liij dit werk
uitg<- ef'end kon worden, door de vrije koeliesgetchuwd;

Voor de volledige uitvoering van het bestek derhavenwerken zal deze som naar alle verwachting toereikend zijn j
alleen bij bestendigen tegenspoed in het verkrijgen van
arbeiden zou eene overschrijding daarvan waarschijnlijk
worden , doch wanneer hierbij in het vervolg voorspoed
ondervonden Wordt, zal de genoemde som vermoedelijk
niet in haar geheel noodfg wezen. Voorshands is er geen
reden om te vreezen dat de volledige uitvoering van het
bestek meer tijd zal vorderen dan in het vorig verslag
(blz. 132) werd opgegeven.

er zijn daarom dwangarbeider* voor beschikbaar gestald,
zoo ül* reeds on bis. 02 werd medegedeeld, in 't geheel
werden van 1 Mei 187'J tot 30 Aprilt880 3411 dampalen
Met het aldaar bedoelde onderzoek betreffende de vraag,
en 42i fundeeringspalen (deze laatsten ter lengte van 17 M.) welke soort van dok-lnrigtingen het meest zou zijn aan
geheid , terwijl in de eerste vl r maanden van 1880 2993

M\ metselwerk gereed kwamen. 3.Men is er eohter thans

op ingerigt om omstreeks 1500 M . metselwerk 's maande
te kunnen opleveren, zoodat in ruim vier jaren de totale
hoeveelheid van omstreeks 75000 M*. metselwerk, die in
den kaaitnuur g a a t , afgewerkt zal kunnen zijn. Kr doen
veertien stoommachines uitsluitend dienst bij dit omvangrijk
kunstwerk.
De kleinere werken op het haventerrein loopen van lieverlede af. De bruggen over de grachten kwamen op een
paar minder beduiden Ie na gereed; de waterleiding is
geheel voltooid en kan voldoen aan alle eisenen die bij de
exploitatie der haven gesteld zullen kunnen worden.
Bij de steen-exploitatie te Merak (derde afdeeling der
werken) was l.er gebrek aan arbeiders oorzaak dat men
niet meer dan de straks ree.ls genoemde hoeveelheid van
83 015 .'d3. trachiet voor dehavendammenafleverde. Ovengans word hier onder veel gunstiger omstandigheden gewerkt dan in het vorig verslag (blz. 131/132) werden heschivveii, daar de flaauwe hellingen van de roti opgeruimd
waren en de dynamietmijnen nu in loodregte wanden
konden gelegd worden. Per kilo dynamiet verkreeg men
thans netto (d. i. na afzondering van (ie3 groote massa's
gruis welke de rots steeds oplevert) 10 M . trachiet, wat
een ^eer bevredigend resultaat mag genoemd worden.
De hooger bedoelde koraal-exploitatie op de Duizendeilanden is onder de derde afdeeling der werken gebragt.
Men kon voorshands voor die exploitatie geen betere plek
vindei!. maar met het oog op bet weinig veilige vaarwater
tusschen die eilanden en den schadelijken invloed dien de
tot o:it! inding overgaande koraal diertjes kunnen uitoefenen
op de gezondheid van het personeel der schepen die daar
aanleggen, ziel men om naar eene andere gelegenheid om
het v or de havendammen henoodigde koraal te verkrijgen ,
die wel ligt zal gevonden worden op Poelce Pandjang in
de Laai van Bantam , waar het koraal reeds dood is.
De vloot der havenwerken werd in de beste orde onderhouden , en dat geheele materieel zal, met uitzondering
van de sleepbootjea, die dag en nacht in het touw zijn
en dus afgewerkt worden, na de voltooijing van den haven*
bouw nog weinig van zijne waarde liebLen verloren. De
werktuigen der uaggennolens werden, zoo als hooger gezegd is, geleidelijk verbeterd en zullen geheel aan de
behoeften voldoen wanneer ook nog de boventuimelaars
zullen vernieuwd zijn. Met het scheepsvolk had men echter
voortdurend veel moeijelijkheden ; ook na de voorzieningen
betreur),de de aanmonstering der bemanningen, waarvan
op blz. 58 hiervóór sprake was, zijn talrijke desertier.
voorgekomen, en het was veelal niet mogelijk de delinquenten op te sporen.
De linancieele stand van het werk is alleszins bevredigend. Wanneer men do kosten van voorbereiding mederekent , doch aftrekt wat ontvangen is aan assurantiepenningen voor vergane vaartuigen , boeten enz., is voor den
havenbouw tot dusver uitgegeven:
in Nederland.
in Indie.
Totaal.
over lb76
nihil.
f 53 366,02 f
53366,02
•
1877 f4 065 329,19
1809 359,80
5 874 688,99
•
1878 1529 085,00 2 440 353,88
3 969 438,88
»
1879
539 906,03» 2187 637,48' 2 727 543,52

te bevolen . wanneer men tot den bouw van een dok in
de nieuwe haven mogt willen overgaan, ia thans een aan*
vang gemaakt. Ken der ingenieurs van de havenwerken
is daarvoor naar Nederland overgekomen en heeft met een
door den Minister van Marine aangewezen zee-officier de
voornaamste dok-inrigtingen in Kuropa bezocht, zoodat
eerlang een advies ter zake verwacht kan worden.
Het bestaande havenkanaal te Batavia , zoomede de havens of toegangen tot de rivieren van Cheribon , Tagal ,

Bamarang, Soerabaija, Probolinggo en Padang werden zoo

goed mogelijk op diepte gehouden door de Stoombaggermolens die op deze hoofdplaatsen gestationeerd zijn, en
de kleinste der beide Samarangsche molens deed gedurende
eenige inbinden ook te Pekalongan dienst. Omtrent die
havens valt overigens weinig aan te teekenen. Te Cheribon
heeft de gestadige ontwikkeling van handel en scheepvaart
reeds behoefte doen gevoelen aan meer ruimte voor het
aanleggen , laden en lossen van schepen , en is men nog
niet zeker dat men er in slagen zal met den stoombaggermolen gedurende do oostmoessons in de open zee (zonder
de bescherming van een zeehoofd) rustig genoeg te kunnen
werken om over den vereischten afstand van öOOaOOOM.
steeds eene vaargeul open te houden. Te Tagal werden de
voorbaven en de monding der rivier door den stoomhag-germolen in den gewenschten toestand gehouden ; wanneer
ook de uitdieping der binnenhaven voltooid en daar langs
een havenmuur aangelegd zal zijn (waartoe reeds magtiging is verleend), zal aldaar aar de behoeften geheel zijn
voldaan. Te Pekalongan leverde het verrigte baggerwerk
zeer bevredigende resultaten op voor de gemeenschap tusschen de rcede en den vasten wal. Te Bamarang ondervond men in ruime mate de nuttige uitwerking der in
1878 voltooide verlenging van het westerhavenhoofd, daar
de communicatie niet de reede langer onderhouden kon
worden en minder ongevallen voorkwamen dan in vorige
jaren. In den laatsten westmoesaon werd dat hoofd door
hooge zeeën weder belangrijk beschadigd, doch onverwijld
zijn voor de herstelling daarvan de noodige maatregelen
verordend.
De onderzoekingen betreffende den toestand van het vaarwater in straat Madura en de middelen om den toegang
tot de reede van Soerabaija te verbeteren , zijn nog niet
geheel afgeloopen. Intusschen heeft de daarmede belaste
commissie in Januarij jl. reeds een voorloopig rapport uitgebragt, nadat de triangulatie der straat, dediepte-opnemingen en het grondonderzoek waren ten einde gebragt.
Blijkens dat rappor' is de commissie tot de overtuiging
gekomen dat het benedengedeelte der Solo-rivier niet zal
behoeven te worden verlegd naar de grens van Rembang ,
maar dat men die rivier meer in de nabijheid van hare tegenwoordige monding, bij Sidaijoe , in zee zal kunnen
doen vallen , wat niet alleen om het matiger bedrag der
kosten —die op omstreeks f2 millioen worden geschat —
aanbeveling zou verdienen, maar vooral ook omdat dit werk
in vier jaren te voltooijen zou zijn, terwijl eene verlegging
in de eerst bedoelde rigting 8 a 9 jaren zou vorderen, eu
het te vreezen is dat binnen dien tijd het nu nog bestaande vaarwater in bet westgat geheel zou zijn aangeslibt en
vernietigd. Bij de (globale) raming der kosten van het
nieuwe plan is aangenomen dat een gedeelte van de
geul door den stroom zelf zal worden tot stand gebragt.
Behalve de genoemde uitgaaf rekent de commissie nog
in't geheel f6 134 320,22' f6 490 717,18» f12 625 037,41 | eene uitgaaf van omstreeks f 3 millioen noodig voor werken ter wering van bandjirs in de Soerabaija-rivier. HierDe kosten zijn bij den aanvang van het
toe zou gevorderd worden het bouwen eener schutsluis
werk begroot op
f 19 165 235,00 ; in die rivier boven Wonokromo en het verruimen van de
Porrong-rivier ten einde haar de noodige capaciteit te
zoodat er nog te verwerken zou zijn. . f 6 540 197,59
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geven om alléén de bandjirs te absorbeeren die nu door
da Porrong- BH Soerabaija-rivieren te zamen worden
afgevoerd.
Drinkwatervoorziening.
In 1879 warden te Batavia «Ie
reservoirs bij vier artesische IJuti.cn nagenoeg voltooid ,

en de daarbij behoorrade blusleidingen, nooinede die tot

verbinding en uitbreiding der bestaande leidingen gelegd.
De aanleer iler drinkwaterleiding te Cberiliun ondervond
ook in liet afgeloopeu jaar vertraging door ziekte onder
het technisch personeel.
De reservoirs niet blusleidingen en verder biji ehoorenJc
werken voor benuttiging van het water uit de drie artesische putten ter hoofdplaats Samarang kwamen gereed.
Voorts werd in 1879 besloten om artesische putten te boren
in de volkrijkste dessa's der districten Grogol en Kingenkoeion aan den postweg van Samarang naar Demak.

In de residentie Probolinggo werden de noodige opnemin*
gen gedaan e:i een ontwerp opgemaakt voor den aanleg
vaneen drinkwater-reservoir nabij Mnlassan, in eene streek

die over eene oppervlakte van 40 vierkante palen van goed
drinkwater verstoken is.
111. Sl'OOKWEÖEX.
§ 1.

Opneming,

aanleg en exploitatie tan spoorwegen
door den Staat.
a.

J a v a.

De Javasche staatsspoorwegen , nopens wier aanleg of
exploitatie in dit verslag mededeelingen zijn.te doen, zijn
geen andere dan die in het vorig verslag werden bespreken ,
namelijk die van Soera baija naar Paaoaroaan niet zijtak
naar Malang, van Sidoardjo naar Madioen met zijtak naar
Blitar , en van Buitenzorg naar Tjitjalengka. Wel is bij de
wet van 25 Mei 1880 (Xederlamlsch Staatsblad n°. 9 6 ,
Indisch Staatsblad n°. 138 .) beslist dat de lijn Sidoardjo—
Madioen tot Soerakarta zal worden doorgetrokken , maar
natuurlijk zal eerst in een volgend jaar zijn gewag te m a ken van hetgeen tot uitvoering dier beslissing is gedaan.
Voor den aanleg van een spoorweg tussehen Tjitjalengka
en Tjilatjap is , wegens gebrek aan personeel bij het hoofdbureau der staatsspoorwegen , nog geen avant-projet kunnen ingediend worden. Bij dit werk is trouwens ook geeu
h a a s t , daar bet toch nog eenigen tijd zal duren vóórdat
men er aan denken kan t ; t den bouw van die lijn over
te gaan. Niet alleen moeten in West-Javu alle krachten
in de eerste plaats geconcentreerd blijven op de voltooiing
van de lijn Buitenzorg-Bandong, maar bovendien komt aan
eene lijn van Tjilatjap naar Djokjokarta de prioriteit toe
vóór eene lijn in het zuidoostelijk gedeelte (Ier Prvanger
regentschappen.
De opnemingen tussehen Tjilatjap en Djokjokarta , waarvan in het vorig verslag (blz. 133) sprake w a s , werden
nog niet geheel beëindigd, maar eerlang zal toch een
avant-projet voor een spoorweg ter verbinding van die
beide plaatsen in gereedheid kunnen worden gebragt.
Onlangs heeft de Indische Regering aan den inspecteurgeneraal, chef van den dienst der staatsspoorwegen, ook
opgedragen om een avant-projet in te dienen voor eene
verlenging der lijn Soerabaija-Pasoeroean tot Probolinggo,
waaraan en om bare eigene productiviteit en ter voeding

van den bestaanden spoorweg veel waarde wordt gehecht.

In April jl. heeft de inspecteur-generaal eene verkenning van
het terrein tussehen Pasoeroean en Probolinggo v e r r i g t ,
vooral ter aanwijzing van die onderdeelen van het o n t w e r p , welke een gedetailleerd onderzoek vorderden. De
algemeene rigting van deze spoorwegverbinding kon met
behulp van de topografische kaarten voldoende worden
bepaald. Daar het gebleken is dat dit détail-onderzoek
beperkt kon worden tot eene gedeeltelijke waterpassing
van het terrein , bet opnemen van enkele rivierovergangen
enz., is het opgedragen aan één opzigter, onder toezigt
van den hoofdingenieur chef vau den aanleg der lijn
Madioen-Sidoardjo-Blitar.
Onder het toezigt van dienzelflen hoofdingenieur zijn
de weinig belangrijke werkzaamheden, die na de opening
van de geheele lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang voor het
publiek verkeer op den 20sten Julij 1871/ nog voor de
voltooijing van den aanleg dier lijn te verrigten vielen ,

lis
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aan bet personeel der 2de afdeelingvanden exploitatiedienst
(onderhoud vun weg en werken) opge ragen geworden ')•

Van de bedoelde ondergeschikte Avrkzaamliedeo behoeft
uit den aard der za;ik niet nader tO Worden melding ge-

maakt , zoodat hieronder niet meer de aanleg maaralleen
do exploitatie der lijn Soerabaija-Pasoeroettn-Malaug zal
zijn te behandelen, nadat eerst Over den aanleg der lijnen

Hadioen-Sidoardjo-Blitar en Buitens' v,--Tjitjalengka hei
noodige zul zijn medegedeeld. In ', algemeen betreffende
hier volgende aanteekeningen (in aanfluiting aan die in
't vorig verslag) he< tijdvak van 1 .!':' 1879 tot 31 Mei
1880 =).

Aanleg van da lijn Madioen—Sidoardjo Blitar. Hei werk
aan dezen spoorweg bepaalde zich voornamelijk tot de
hoofdlijn Madioen-Siloardjo V Van li iiersectien, waarin
de hoofdlijn

blijkens bet

vorig verslag verdeeld

was ,

werd er óene, namelijk de sectie Wilaugau-Kertosono,

met ruim 0 K.M. uitgebreid, doordien daaraan werd toegevoegd het gedeelte Kertosono-Poerwoasri van den zijtak
naar Blitar.
Op dien zijtak is intussehen een aanvang gemaakt met
de détail-opneming en uitbakening, en voor de eerste 28
K.M. (van Kertosono tot Kediri) is dit werk reeds voltooid ,
zoodat de grondkaarten, de rigtingskaart en bet lengteprofiel door de Indische Regering goedgekeurd zijn kunnen
worden. Voor den aanleg is üe zijtak (behoudens de G
K.M. die bij de 2de sectie der hoofdlijn gevoegd zijn) gesplitst in twee sectien , waarvan do eene het gedeeite van

Poerwoasri tot ongeveer 20 K.M. voorbij Kediri omvaten
42 K.M. lang is, terwijl de andere gevormd wordt door het
44 K.M. lange gedeelte van laatstgenoemd punt tot Blitar.
De onteigeningen voor de (ruim 141 K.M. lange) hoofdlijn

werden geheel beëindigd; aan schadeloosstellingen is betaald eene som van f256683,79, dus gemiddeld f 1,82
per strekkende meter vau de baan.
Voor den snellen voortgang der werken is de weèr.-gcsteldheid in het afgeloopeu jaar niet g u n s t i g geweest ; de
aanhoudende regens bemoeijelijkU'n dikwijls den arbeid,
en waren , zoo als straks blijken z a l , oorzaak van eene
groote teleurstelling wat betreft de verwachte oplevering
van een gedeeite der hoofdlijn. Iutusscben zijn toch goede
vorderingen gemaakt.
Op 31 Mei il. waren in 't geheel 2 142 008 M 3 . grond
verzet 4 ). Van de aardebaan waren gereed 116 874 M., onderhanden 22(555 M., nog niet aangeroerd 1715 M.
Met den aanleg der stations-emplacementen en met de
cprigting der stations» en baltegebouwen werd een aanvang gemaakt. Het station Kertosono moet wegens de lage
ligging van het aan overstroomingen onderhevige terrein
zeer kostbaar worden , even als ook het station Madioen ,
dat eene groote uitgebreidheid verkrijgt omdat de centrale
werkplaatsen voor de lijnen in Oost-Java er gevestigd
moeten worden.
Het aantal bruggen en duikers . aanvankelijk (blijkens
't vorig verslag) op 324 gesteld . is nader bepaald moeten
worden op 370 , die omstreeks 57 940 Si*, metselwerk zullen
vereischen. Hiervan waren op 31 Mei jl. reeds 35 545 M*.
verwerkt. De onderbouw vau 284 kunstwerken kwam geheel gereed, en van 49 was het metaalwerk onderbanden.
In de sectie Sidoardjo-Modjokerto werd van 37 bruggen
ook de ijzeren bovenbouw gesteld. Een belangrijke tegenspoed werd in die sectie ondervonden bij den bouw van de
brug over de Porrong-rivier , waarvan reeds in het vorig
') De konten van dra Hnlng tm Aoirftnwting der l\jii Soerabaija—
Pasoeroean-Malang hebben f 0 400 000, of i' Ui 732 por kilometer,
bedragen.
-) Een afzonderlijk verslag betreffende den dienst der staatsspoorwegen op Java over 187'J zal in Indie worden uitgegeven.
s
) Het personeel voor den aanleg bestond in den regel uit: 1
hoofdingenieur; 2 ingenieurs tweede klasse; 2 adjunct-ingenieurs
der eerste en 1 der tweede klasse; 2 bouwkundige ambtenaren, der
eerste en 2 der tweede klasse ; 2 opzigters der eerste, 4 der tweede
en C der derde klasse; 5 ondcropzigters der eerste, 5 der tweede
en 4 der derd« klasse. Het beheer der werkplaatsen was opgedragen aan een adjunct-ingenieur werktuigkundige.

<) Het totale grondverzet voor de baan ingerekend de itltlOM
emplacementen),
aanvankelijk (blijkens't vorig verslag) op 2 688 237
3
M . geraamd, is nader gebleken 2 695 "20 M*. te zullen bedragen.
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verslag melding werd gemaakt ')• Do hooge waterstanden
beletten
geruimen tijd allen arbeid aan de pijlers voor die
1

De opkomst van liet werkvolk was bij deze lijn maar
zelden bevredhjend en vooral in de laatste maanden op

sommige plaatsen bijzonder gering. In't algemeen hebban
de Soendanezen nog min Ier behoeften — en dus ook een geringeren prikkel tot buitengewone werkzaamheid — dan

brug , en nadat uien eindelijk in October 1879 met het
m*taelen van een pijler begonnen w a s , bezweek kort
daarop (3 November) ten gevolge Tan plotseling opkomend

hoogwater de kist.lam die liet werk omslotaa hield: bet

de Javanen, en gedurende den padioogst, die ten gevolge
van liet niet gelijktijdig beplanten der rijstvelden twee ft
drie niaaiideu d u u r t , kan men haast geen werklieden
krijgen, daar een ieder die geen eigen rijstvelden heeft te-

heeft tot Jimij 1880 geduurd vóórdat de stand der rivier

vergunde den arbeid te hervatten. Ook de voortgang
van den bovenbouw op het verdere gedeelte van den weg
is dientengevolge vertraagd geworden , en in plaats van
in Maart 1880, zoo als men aanvankelijk verwachtte, zal

vreden is met het siüjloon dat hij bij dien oogst verdienen

het baanvak Bidoardjo-Modjokerto nu op /.ijn vroegst in
September 1880 in exploitatie kunnen komen.
Biet het leggen der rails was men van Sidoardjo uit
over 31 000 M. gevorderd. Van die uitgestrektheid waren
23 600 M. geheel afgeballast. De onderlaag ballast was
aangebragt over 61 00') M.
Aan het opstallen en aanmaken van rollend materieel
werd in de werkplaats te Soerabaija met kracht begonnen
en voortgegaan. Op 31 Mei jl. naren gemonteerd 1 kleine
tenderlooomotief, voornamelijk I *temd voor baan-inspeotien,
3 werklocomotieven en 11 vlaktelyn-locomotieven. met
tender, terwijl werden gereed gemaakt 70 zand- en 50
platte wagens. en on '. rhanden waren 30 gesloten goederenwagens, 5 derde klasse rijtuigen , 1 eerste klasse rijtuig
en 1 bagagewagen.
Nopens de wijze van uitvoering der spoorwegwerken is
niets anders te: i 'ggen dan in het vorig veralag. De onderhandsche '
istedingen van kleine onderdeelen aan
inlanders
inezen leverden steeds zeer bevredigende
uitkomsten opj openbare aanbestedingen in het groot
vou ien niet mi er plaats.
Met de aanschaffing van dwarsliggers is men voortgegaan op ienzelfden voet als men begonnen was. Nadat
namelijk de exploitant van het boschperceel Parengan de
eerst bestelde 150000 dwarsliggers afgeleverd had, is hem
op de oude voorwaarden de levering van nog 120 000 stuks
opgedragen. Het benoodigde timmerhout werd ook grootendeels van Parengan verkregen, en voor een klein gedeelte (voornamelijk bestaande in balken van buitengewone afmetingen) van de particuliere houtstapelplaatsen te
Soerabaija.
Over gebrek aan werkvolk had men bij de lijn MadioenBidoardjo doorgaans niet te klagen . ofschoon de padh
en de heeren- en cnltuurdiensten op de arbeidsmarkt niet :
zonder invloed bleven. Opmerkelijk is het dat men een
vol'[eend aantal koelies het minst gemakkelijk verkreeg
in de digtst bevolkte streken, omdat daar veelal ten gevolge van de nabijheid van industrieele ondernemingen
enz. de meeste welvaart onder de bevolking beerscut.
De vooruitzigten voor de oplevering der lijn SidoardjoMadioen zijn gunstig wanneer men haar beschouwt in haar
geheel. Komt bet gedeelte Bidoardjo-Modjokerto in September van dit jaar voor het publiek verkeer gereed, dan
rekent men in het begin van 1881 de exploitatie tot Kertosono te zullen kunnen voortzetten. Mogten de te «lier
jilaatse te bouwen bruggen over de Brantas en de Kontoh
alsdan nog niet gereed zijn, dan zal de exploitatie voorloopig moeten eindigen bij de Brantas. en daar een tijdelijk
station moeten worden cpgerigt. Met de aardebaan en den
onderbouw der kunstwerken op het gedeelte Kertoaono—
Madioen denkt men omstreeks Maart 1881 gereed te zullen
komen, en waarschijnlijk zal in het voorjaar van 1882 ook
d a t g e leelte in exploitatie kunnen worden gebragt.
Aanleg van de lijn Buitentorg-TjiijaUngka.
Van dezen
spoorweg waren ook in het afgeloopen jaar nog alleen de
vier sectien van Buitenzorg totTjipadalarang aan het begin
der vlakte van Bandong (verg. vorig verslag blz. 134),
onderhanden, die te samen eene lengte hebben van omstreeks 141 K. M *).
') Aldaar werd zij genoemd de brug over de Porrong by Tarik;
zy ligt echter digter by Tjipeples dan by Tarik.
J

j Het personeel voor den aanleg bestond in den regel uit: 1
hoofdingenieur (welke betrekking in den laatstee tjjd werd waargenomen door den souschef van uen dienst der staatsspoorwegen);
4 ingenieurs tweede klasse; 3 adjunct-ingenieurs der eerste en 2 der
tweede klasse; 3 bouwkundige ambtenaren tweede klasse; 3 opzigters
der eerste en 7 der tweede klasse; 3 onderopzigters der eerste, 6
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kan. Overigens deden hier de heeren- en cultuurdiensten
hun invloed ten uadeele van den arbeid aan den spoorweg
gelden, terwijl eindelijk de veeziekte hoogst belemmerend
werkte, niet alleen omdat vele menschen benoodigi waren
voor het afzetten der cordons, maar ook omdat voor den
afvoer der gouvernenientskoOij, bij gebreke van trekvee,
in groeten getale vrije koelies gevraagd werden.
liet transport van materialen en werktuigen werd natuurlijk door de veeziekte ook in hooge mate bemoeijelijkt,
en o]) een gedeelte van de lijn ia het zelfs een tijd lang
geheel gestaakt moeten worden. Voorts was het aanhoudende regenachtige weder na leelig voor den snellen voortg a n g der werkzaamheden.
Let men op al deze belemmerende invloeden, dan m a g
men de vorderingen, die tot 31 Mei jl. met de werken
gemaakt zijn, vrij bevredigend noemen.
De uitbakeningen en waterpassingen kwamen op de vier
onderhanden genomen sectien gereed. Men was er daarbij
steeds op bedacht om, naarmate de kennisvan het terrein
door het openkappen van to! dusver ontoegankelijke gedeeltra werd vermeerderd, zoodanige wijziging i n n e t o o r spronkelnk ontwerpen tracé te brengen, waardoor kostbare
werken konden worden uitgespaard, en in de vierde afdeeling der vierde Fectie (van de ingravhur vóór de Tjisokkan
tut Tjipadalarang) meent men er in te zijn geslaagd een
tracé te vinden, waardoor de aanvankelijk aldaar ontworpen tunnel van 4't't M. lengte zal kunnen vermeden v/orden.
Behalve in de zoo even genoemde afdeeling der vierde
sectie en op het particuliere land Pondok Goden ouder
Buitenzorg, waren de cuteig-eningen op 31 Mei jl. opüe ge-

beele lijn tusschen Buitenzorg en Tjipaoalarang afgeloopen.

W a t Pondok Gedeli betreft, is eene geregtelijke onteigening noodig, niet wegens een geschil over de schadeverling, maar omdat de eigenaren door hypotheken belet
worden om de gronden on bezwaard aan hetGouvernement
over te dragen. Inmiddels is vrijheid verkregen om de
noodige werken voor den spoorwegbouw op het land uit
voeren.
Onderhandsche uitbestedingen van kleine onderdeelen der
werken aan inlanders en Chinezen leverden ook bij deze lijn
goeie uitkomsten op. Vier Eurooesche aannemers aan wie
ondershands de uitvoering van een gedeelte der aardewerken
was ongedragen, hebben die taak niet kunnen volbrengen.
liet grondverzet be broeg tot 1 Mei j l . 2 995 171 M'.
Van e aardebaan waren gereed 4-< 239 M., onderhauden
25'201 M., nog niet aangeroerd de overige 67 k 08 K.M.
De onderlaag ballast werd geregeld aangebragt naar
mate de aardewerken gereed kwamen en geschikt materiaal
voorhanden was. De levering der dwarsliggers had naar
bebooren plaats, zoodat men op 31 Mei jl. over 80 750
stuks beschikte. Met het leggen der rails was men toen
ever 9100 M. gevorderd.
Ook met den bouw van stations- en halte-inrigtingen,
wachtershuisjes enz. werd een begin gemaakt. Te I3uitenzorg werden voorts vijf ijzeren loodsen opgesteld en voorzien
van de noodige werktuigen om tot tijdelijke werkplaats te
dienen. (De definitieve werkplaats zal later in de vlakte
van Bandong moeten worden opgerigt.)
Met den bouw vau do kunstwerken werd vooral in de
lste en 2de sectie (tusschen Buitenzorg en Tjikasso) met
kracht voortgegaan. Het verrigte metselwerk bedroeg op
31 Mei jl. 29 050 M*. De uitgravingen voor de fundeerin-

der tweede en 13 der derde klasse. De tijdelijk te Buitenzorg opj geiïgte werkplaats was aanvankelijk gesteld onder een adjunct! ingenieur werktuigkundige der eerste klasse, doch wordt sinds diens
overiyden beheerd door een opzigter-maehinist, onder toezigt van
j den ingenieur-werktuigkundige by het hoofdbureau, die tevens de
I betrekking vervult van inspecteur van het rollend materieel der
' staats- en particuliere spoorwegen.

bijlage C.
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gen eischten /waren arbeid, daar op du meeste plaatsen
groote rolsteenen werden aangetroffen, die In den regel
door middel v;in dynamiet tot kleinere afmetingen moesten
worden gebragt vóórdat ze verwijderd konden worden.
Voor de overbrugging van de twee voornaamste rivieren
in deze lijn, de Tjisokkan en de Tjitaroem, zullen ijzeren
viaducten moeten worden gemaakt, gedragen door ijzeren
pijlers die op steenen voetstukken rusten. Voor den overgang
der Tjisokkan zijn uoodig drie overspanningen van 30 M.,
eu voor den overgang der Tjitaroem drie van 54 IC. lengte ,
terwijl bij de eerstbedoelde brug de boogte der rails boven
den bodem van het ravijn zal bedragen 33,55 M. en bij
de laatstbedoelde 59,75 M.
Bij de tunnel in de 3de sectie, waarmede de waterscheiding tusschen de vlakten vuil Soekaboemi en Tjiandjoer
moet worden doorsneden , was de voortgang der werkzaainheden vrij voldoende. Men heeft daarvoor op den duur
genoeg inlandsche arbeiders kunnen krijgen , daar de vrees
voor het werk spoedig is geweken , terwijl de maatregelen ,
die voor de huisvesting en verzorging der koelies in de
ruwe bergstreek getroffen waren, eene uitmuntende uitwerking hebben gehad. Aanvankelijk trof men in het tracé
van de tunnel aan beide einden slechts losse en gemakkelijk te verwerken wadas-lagen aan, doch die werden
langzamerhand vervangen door harde gesteenten, welke
met dynamiet moeten worden opgeruimd. Het boren der
gaten geschiedt machinaal, en men gebruikt daarbij zamengeperste lucht als beweegkracht. De weinig zamenhangende grondlagen aan de beide uiteinden maakten het
vormen van de tunnel eenigszius moeijelijk, en aan het
zuidelijk einde veroorzaakten zij eene belangrijke afschuiving
vóór den tunnelmond, zoodat gedurende nagenoeg zes
weken het werken in de tunnel werd verhinderd. Om alle
nadeelige gevolgen, die eene herhaling van dergelijk ongeval gedurende de exploitatie zou kunnen opleveren, te
voorkomen, is men er toe moeten overgaan om de tunnel
aan die zijde 25 M. in de uitgraving uit te bouwen, ten
gevolge waarvan zij 657 M. lang zal worden in plaats
van 632 M., zoo als eerst bepaald was '). De rigtingsgalerij
vorderde aan het noordelijk einde tot 138,50 M. en aan bet
zuidelijk einde tot 140 M. van den ingang; met de tweede
galerij, boven de eerste aangelegd, kwam men aan het
eene einde 115 M., aan het andere 85,75 M. ver. Aan het
noordelijk einde was de tunnel op 31 Mei jl. over 30,50 IC
geheel gereed, terwijl over eene lengte van 47 M. het
gewelf was gemetseld. Het benoodigde hout voor de bekleeding van de tunnel leveren de nabijgelegen bosschen
en ravijnen op; de gebakken steenen voor de gewelven
der gemetselde bekleeding worden door Chinesche steer.bakkers in de buurt vervaardigd, terwijl de regtstauden
worden gevormd uit natuurlijken steen die in de tunnel
zelve bij de uitgraving in voldoende hoeveelheid verkregen wordt.
Over de vooruitzigten vau den aanleg der Preangerlijn
kan men zich uit den aard der zaak niet uitlaten zonder
de noodige reserves met het oog op het tot dusver ondervonden gebrek aan voldoende werkkrachten. Gaat het
daarmede in 't vervolg iets meer naar wensch, dan zal
waarschijnlijk het gedeelte Buitenzorg-Tjitjoeroek (26 K.
M.) in het begin van 1881, en het gedeelte TjitjoeroekBoekaboemi (31 K. M.) in de tweede helft van dat jaar in
exploitatie kunnen worden gebragt. Of het aanbeveling
verdient de lijn voorbij Öoekaboenn in exploitatie to brengen vóórdat do tunnel tusschen die plaats en Tjiandjoer
voltooid is , zal te zijner tijd moeten worden nagegaan. Die
tunnel kan in het gunstigste geval niet vóór het eind van
1881 gereed komen. Tegen dien tijd zal de arbeid tusschen
de tunnel en Tjiandjoer, en vermoedelijk ook op het verdere
gedeelte tot de Tjisokkan , wel zcover gevorderd zijn dat
met het leggen van het spoor en het stellen van den
ijzeren bovenbouw der bruggen tot daar toe geregeld kan
worden voortgegaan. Omtrent de voltooijing van het baan*
vak tusschen de Tjisokkan en Tjipadalarang zijn nog geen
onderstellingen te maken.

rabaJja-Patoeroean-Sengon (omstreeks 84 K.M.) in ex«
ploitatle, Den laten Mei werd de exploitatie uitgestrekt
tot La wang (omstreeks 10 E.M. van Sengon), en deu
SOaten Julij tot Mulang (omstreeks 18 K. M. van I.awang).
Het aantal der stations bedroeg toen 5, dat van de halten 13.
Door de opening tot Malang nam het verkeer op de lijn
aanmerkelijk toe en bleek liet ten volle dat zij in eene
groote behoefte voorziet. In du bijlage 7, vindt men eene
opgaaf van hetgeen in bet jaar 1879 in iedere maand is
vervoord en ontvangen. De totaalcijfers volgen hieronder.
Aantal of
Oplirengst.

hoe\ eelheid.
5 285

Reizigers 1ste klasse
2de
»

3de

»

f

18 617

23 767

56 082

631511

339 055

Totaal reizigers-vervoer
660 563
Bagage
(K.G.) 77 757

f

413 754
1700

(id.) 1 596 300

41056

. . (ton)
52 081
Rijtuigen, paarden en
(stuks) 1719

291 327

Bestelgoederen . . .
Vrachtgoederen.

Diverse ontvangsten

.

Totaal der ontvangsten

5 694
22 317

—
f

775 848

In de bovenstaande opgaven zijn degomeracmenls reizigers
eu goederen begrepen, te weten 16 reizigers der tweede
en 2389 der derde klasse, 3500 K.G. bagage, 274 K.G.
bestelgocd en 19 337 ton vrachtgoed (meest materialen ten
behoeve van de nog in aanleg zijnde gedeelten); het vervoer van deze personen en goederen vertegenwoordigde
eene opbrengst van f 92 079,07. Voor gouvernements-producten, door aannemers langs den spoorweg vervoerd,
werd ontvangen f 119,694,05 fin 1878 f 2627,64).
Het vervoer heeft plaats gehad met 1060 peraonen-, 2892
gemengde-, 1486 goederen- en 25 buitengewone treinen.
Van het totaal aantal passagiers (gemiddeld 167 per
trein) reisden 0,8 pet. in de eerste , 3,6 pet. in de tweede,
en 95,6 pet. in de derde klasse. In de opbrengst van het
passagiersvervoer droegen de drie klassen respectievelijk bij
4,5, 13,55 eu 81,95 pet. De gemiddelde opbrengst per
reiziger bedroeg in de drie klassen f 3,52 , f 2,35 en f 0,53 ;
de gemiddeld door elKen reiziger afgelegde afstand 35.22,
39,32 en 26,84 K. M. Rekent men alle reizigers
dooreen,
dau werd door eiken reiziger gemiddeld f 0.026 opgebragt
en een afstand van 27,36 K. M. Bijgelegd.
De vervoerde bagage bragt f 21,86, het bestelgocd
f 25,71 per 1000 K. G. op.
Elke ton vrachtgoed bragt gemiddeld f 5,61 op, en
werd over
ruim 46 K.M. vervoerd, zoodat per ton-kilometer
f 0,1209 werd ontvangen.
Er werden 303 rijtuigen , 349 paarden en 1067 stuks
vee vervoerd.
Per haan-kilometer werd ontvangen: vcor de rcizig-ers
f4181,57, bagage f 17,18, bestelgoederen f 414,92, vraehtgoe '.eren f 2957,14, rijtuigen, paaiden en vee f 57,61,
diversen (verzending van telegrammen , krnanhuren , ver
zekering van waarden , enz.) f 225,54.
De voornaamste vrachtgoederen waren aspbalt, hars,
teer, boomen , planten on bloemen , dranken en provisien ,
droogerijen eu chemicaliën, steenkolen, houtskool, garens,
glas- en' aardewerk, timmer- en brandhout, huiden, leder ,
Exploitatie van de lijn Soeralaija-Pasocrocan-Malaa:/. kramcrijen , aardappelen, koillj, indigo, tabak, padi,
Op 1 Januarij 1879 was van deze lijn het gedeelte Soe- rijst, suiker en suikerstroop, thee , spaansche peper ,
kapok , olie , grint, breuksteen , gebakkeu steenen , dui') Tijdens de zamcnstelling van het avant-projet meende men dat kar werken, macbinerien en kalk.
Eene gedetailleerde opgave van alle ontvangsten en uitde tunnel 750 M. lang zou worden.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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gaven der exploitatie zal wonion gedaan in het afzonderlijk

wegen over 1879 ; een algemeen over/.igt van de uitkomsten

uit te geven verslag betreffende den dienst der etaatsspoor-

der exploitatie volgt bieronder.

Onderwerpen van ontvangst

Sommen.

en uitgaaf.

Reizigers en bagage . . .
Goederen, vee enz.

.

f

1,59'

415 454

53,5

f 11,50

338 077

43,5

9,36

1,29»

22 317

3

0,01»

0,085

f

775 848

100

f

21 320

2,7

5,9

37 590

4,9

10,2

J,04

0,14'

126 920

16,3

34,1

3,51

0,487

119 210

15,4

32,2

3,30

0,45»

65 100

8,4

17,6

1,80

0,25

f

370 140

47,7

100

f 10,24

f

1,42•

f

405 708

52,3

. . . .

f 11,23»

f

1,56

f

. .

Totaal der ontvangsten . .

Per
Pet. van de Pek van de Per dag
en per
treinbrutoontrang' uitgaven. kilometer. kilomoter.
•)
sten.
»)

• • • •

f 21,47"

f

2,98 l

f

f

0,08'

Aandeel in de directie en
algemeene uitgaven van
1ste afdeeliug (administratie)
2de afdeeling (onderhoud en
bewaking van weg en wer3de afdeeling (beweging en
onderhoud van materieel).
4de afdeeling (vervoer)

. .

Totaal der uitgaven c) .
Winst

.

Van de winst der exploitatie ad f 405 708.165 gaat 1
pet. of f 4057,085 af voor de afdeelings-chefs van den exploitatiedienst, zoodat de netto winst bedraagt f 401651,08
of 51.77 pet. van de bruto-ontvangsten.
Vernieuwingen of herstellingen van belang kwamen in
1879 op de lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang nog niet
voor. Er werden 80 dwarsliggers verwisseld , zoomede 30
rails (waarvan 17 wegens plaats gehad hebbende déraillementen). Te Bangil en te Kraton moesten nieuwe zijsporen
worden gelegd. Bij de halte Waroe werd de suikerfabriek
van dien naam door een zijspoor met den spoorweg verbonden.
Behalve de in het vorig verslag genoemde stations en
halten zijn op de sedert in exploitatie gebragte gedeelten
der lijn nog halten gevestigd te Lawang en te Singosari
en een station te Malang.
Het rollend materieel bestond bij het einde van 1879
uit 7 tender-locomotieven voor de vlaktelijn , allen met
zes wielen waarvan vier gekoppeld; 5 tender-locomotieven
voor de berglijn , met zes gekoppelde wielen, en 2 dito
met acht wielen waarvan zes gekoppeld; 2 rijtuigen
onrite klasse; 16 gemengde rijtuigen eerste en tweede
klasse; 32 rijtuigen derde klasse klein model (waarvan 11
met rem), en 7 groot model (waarvan 4 met rem); 10
bagagewagens; 6 paarden- en veewagena; 30 gesloten
g-oederenwagens; 40 goedereu wagens met dekkleed; 40
open goederenwagens ; 2 stellen wagens tot vervoer van
lang hout en 24 zandwagens. In het geheel dus 14 locomotieven , 67 voertuigen voor personen- en hagagevervoer
en 142 voertuigen voor goederenvervoer. De rijtuigen volgens het Amerikaansche type voldeden goed.
De locomotieven legde:: 287 673 K. M. af, waarvan
263 143 met geladen treinen en 24 530 in rangeerdienst;
7 maal werd in dubbele tractie geredeu.
Het verbruik van steenkolen bedroeg in hut geheel
1 991 700 K. G. (per locomotief-kilometer 6,92 K. G. en
per trein-kilometer 7,66 K. G).
De rijtuigen legden gezamenlijk af 1 410 634 K. XI., de
goederen wagens 852 388 K. M.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
laateen was in de rijtuigen der drie klassen respectievelijk
,79, 4,43 en 1,098 tot 1.

?

0,59

Aanmerkingen.

a) Gemiddeld over het geheels
jaar waren in exploitatie 98 W
K.M. (Van 1 Januarij tot 30 April
84SI0; van 1 Mei tot 19 Julij
9406°, en van 20 Julij tot 31 December 112»" K.M.)
b) Do treinen legden
K.M. af.

200 092

e) Daar de uitgaven nog niet
allen geheel juist bekend zijn, is
liet mogelijk dut de opgegeven
cijfers nog eenigo kleine wijziging
moeten ondergaan. Belangrijk zullen die wijzigingen echter met zijn.

Gemiddeld bestonden de personentreinen uit 10,34 rijtuigen en bagagewagens en 2,83 goederenwagens; de
gemengde treinen uit 5,81 rijtuigen en bagagewagens
en 3,77 goederenwagens; de goederentreinen uit 7,43
goederenwagens; de buitengewone treinen uit 4 rijtuigen
en bagagewagens en 1,8 goederenwagen; de treinen met
ledig materieel uit 1,17 rijtuig en bagagewagen en 4,22
goederenwagens, en de ballasttreineii uit 6,73 wagens.
Van de personen- en gemengde treinen hadden erachttien een oponthoud van 15 tot 30 minuten, zes van 31
tot 40 minuten, zeven van 41 tot 60 minuten , en dertien
van meer dan 60 minuten.
Er kwamen vier onbeduidende déraillementen voor, die
slechts geringe schade veroorzaakten. Den 2den September
had echter op den zijtak Bangil-Malang eene botsing tusschen een gemengden en een goederentrein plaats, ten
gevolge waarvan vier personen zeer ligt gekwetst werden,
een stoot- en een trekinrigting brak en 12 goederenwagens
de helling terugliepen en nabij de dessaDjoeri derailleerden.
Hierdoor werd de dienst op dat punt gedurende drie dagen
gestremd , zoodat de reizigers moesten overstappen.
In de eerste vijf maanden van 1880 was de opbrengst
van het verkeer ais volgt:
Aantal
reizigers.

Vervoerde
goederen.
(K.G.)

Opbrengst.

57 189
5 454 210
Januarij . .
f 82 205
4 644115
54 378
Februarij . .
72 909
5 334 521
55 8S6
Maart . . .
70 608
5 281 547
51139
April . . .
66 056
55 8C9
3 154 687
Mei . . . .
61 910
Bij de beoordeeling dezer cijfers moet in het oog worden
gehouden dat de eerste maanden van het jaar, en in het
bijzonder de maanden Maart tot en niet Junij, de minst
voordeelige voor het vervoer zijn.

Barnat r a.
De laatste opgaven in het vorig verslag (blz. 137) nopens
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de maandelijksche opbrengsten van het spoorweghjntjo In

Atjeh (tuaïohen Olenleh en Kotta Badja) henen tot Mei
187') in de volgende twaalf meenden nebben deopbreng*
sten 'in 't geheel f 50 218,45 bedtegen , namelijk
December 1879 f
1879 f 5 094,55
Junij
4
465,00
Januarij 1880
Julij
4
204,15
Februarij »
Augustus
4 530,00
Maart
»
September
4
209,70
April
»
October
4 178,40
Mei
»
November

:
4176,90
9 915,10

9 866,60
3 625,05
4 197,40
3 756,20

Per kalenderjaar beeft die spoorweg tot dusver opgebnifft: in 1876 (over vijf maanden) f 16 881,50, in 1877
f 51417,14, in 1878 f 49 521,55, in 1879 f 56 302,05.
§ 2.

Particuliere

spoorwegen.

De uitkomsten van de exploitatie der lijn SanmrangVorstenlanden over 1879 stelden de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij in de gelegenheid om het in dat
jaar ontvangen voorschot wegens rentegarantie aan liet
Gouvernement t e r u g te betalen en bovendien hare rentelooze schuld aan den Staat met f 74 500 te verminderen ,
zoodat die thans gedaald is tot f 3 226 646,37*.
De rentedragende schuld der Maatschappij verminderde
in 1879 van f 12 118 000 tot f 1 1 9 9 1 0 0 0 , doordien van
hare obligatieleeningen van 1867, 1869 en 1874 (alle a
4VS pet.) na uitloting respectievelijk werd afgelost f 170 000 ,
f 1 4 1 000 en f 2000 van het in omloop zijnde bedrag , dus
in 't geheel f 313 0 0 0 , en laatstbedoelde l e e n i n g , waarvan het in omloop zijnde bedrag dientengevolge gedaald
was tot f 2 214 0 0 0 , met 31 December 1879 werd ingetrokken verklaard, terwijl daarentegen voor een bedrag
van f 2 400 000 nieuwe 3 percents schuldbrieven werden
uitgegeven '). Van de ingetrokken leening van 1874 hadden in 1879 nog de houders van 1428 obligatien (a f 1000)
gebruik gemaaakt van hunne bevoegdheid om deze tegen
aandeden te verwisselen "). In verband daarmede klom het
geplaatste aandeelen-kapitaal in 1879 van f 10 022 000
tot f 11450 000 3 ).
Van de door uitloting aflosbaar geworden obligatien werd
voor een bedrag van f 218 000 gedelgd uit de gewone
inkomsten der Maatschappij (ten laste der winst- en vcrliesrekeuing); in 't geheel had zij tot, 31 December 1879
uit de inkomsten geamortiseerd f 1 328 340 rentedragende
schuld. In 1878 en 1879 werden daartoe o. a. bestemd
f 40 000 en f 24 000 die beschikbaar kwamen doordien het
reservefonds der lijn Samarang-Vorstenlanden reeds het
gestelde maximum bereikt had. Bij het eind van 1879 wees
de rekening van het reservefonds voor de lijn SamarangVorstenlanden een saldo van f 119 748,76, en die van het
reservefonds voor de lijn Batavia-Buitenzorg een saldo van
f 32 528,55 boven het maximum aan , zoodat in 1880 uit
dien hoofde f 152 277,31 voor amortisatie zal kunnen worden aangewend.
De vernieuwingsfondsen voor het materieel en den hovenbouw (alleen, voorgeschreven bij de concessie voor de lijn
Samarang-Vorstenlanden) bedroegen op 31 December 1879
f 5 7 2 1 9 7 , 9 8 5 en f 463 380,91', tegen f 466 406,42* en
f 387 166,00 bij het eind van 1878.
Ten aanzien van den dienst op elke der beide lijnen is
het navolgende aan te teekenen.
') Namelijk f 3 000 000 nominaal a 80 pet. (Do leening is in 't
geheel bepaald op f 14 000 000. Van de eerst uit te geven 3000
obligatien a f 1000 werden den 20gten November 1879 2000 stuks
tot concurreerende prijzen aan liet publiek aangeboden. Er werd
ingeschreven voor 3618 stuks, van welke 1280 stuks tot den koers
van 80 pet. werden gegund. Sedert werd het grootste gedeelte tot
hoogere koersen aan de markt gebragt.)

1° S a in a r a n g - V o r s t e n 1 a O d e n.
Voor deze lijn was het jaar 1879 bijzonder voordeelig,
daar do ontvangsten twee ton hooger, en do uitgaven
ve<d geringer waren dan in eenig voorafgegaan jaar. In
1874 , toen de lijn voor 't eerst gedurende een vol jaar
over hare geheele lengte in oxploitatie w a s , bedroegen de
uitgaven 49.3 pet. van de bruto-ontvangsten, en deze
verhouding daalde in de vier volgende jaren achtereenvolgens tot 4 8 . 2 , 47.6, 46.5, 44.6 en 39.2 pet.
De tarieven ondergingen geen belangrijke verandering o n , doch vele kleine verbeteringen werden ingevoerd.
De vermeerdering van do ontvangsten der exploitatie
was uitsluitend te danken aan toegenomen goederenvervoer. De afvoer (100 582 ton koopmans-cn dienstgoederen)
was nagenoeg gelijk aan dien van 1878, doch do o p voer (83 929 ton) m i 20 pet. grooter dan toen. Aan
stapelproducten (suiker, koffij , indigo en tabak) werden
afgevoerd 36 1 1 1 , 8750, 1114 en 1443 ton. Buiten de
artikelen suiker en koffij vertegenwoordigden in den afvoer
de hoogste cijfers : hout (vooral brandhout), steenen , fi-rint
en klappers (respectievelijk 21 9 7 4 , 8043, 7008 en .8568
ton). Ook wat den opvoer betreft, droeg hout in verscliillende vormen (22 535 ton) meer dan eenig ander artikel
tot de levendigheid van bet verkeer bij. Verder waren de
voornaamste artikelen van opvoer: rijst (en padi), machinerien , zout en petroleum (17 626, 5035, 5017 en 2985 ton).
Sedert de in 1879 van hestuurswege tot stand gebragte
verbetering van den vroeger veelal onbruikbaren weg van
Goeboek naar de halte Tangoeng (24.7 K. M. boven Samarang) werd van Goeboek veel rijst naar den spoorweg
g e b r a g t , ten opvoer naar Willem I zoowel als naar plaatsen
in Soerakarta *).
Maandelijksche opgaven nopens het vervoer in 1879
vindt men in bijlage A A ; over bet geheele jaar waren
de totalen als v o l g t :

Aantal
of hoeveelheid.

Reizigers 1ste klasse .

6 377

Opbrengst.

f

36 007

»

2de

»

30 368

88 048

»

3de

»

406 479

315 119

»

4de

»

551 831

57539

995 055
Gevangenon . . .

Bagage

10 394

4 577

4 709
f

(KG.) 136 701

Bestelg-oederen . . .

496 713

11103

1 010 735

Totaal reizigersvervoer

f

511 816
3 575

(id.)

130 704

21 368

. (ton)

175 882

1 928 148

Dienstgoederen (bestelgoederen) . . . . (K.G.)

6 270

1192

Dienstgoederen (vrachtgoederen) . . . . (ton)

8 629

38 830

4 862

16 014

Koopmansgoederen.

Rijtuig-en, paarden en
(stuks
Huren en diversen.

.

93 758

—

!

) De overige, die nagenoeg alle ingeleverd werden, zün geruild
tegen obligatien der nieuwe leening of afgelost :i pari. Op 1 Juny
1880 waren nog slechts 21 obligatien van de leening van 1874 in
omloop.
'^
nog
'" .
? 7

» J ? ï? December 1879 bleef nu van het maatschappelijk kapitaal
f! 4U0(
550 00O in portefeuille. Voor de geplaatste f 11450 000 is
'
:kcn der Maatschappij de lijn Sainarang—Vorstcnlanden
! ; S «et f 7 450 000 en de lijn Batavia—Buitenzorg met

I 4 OUU UUO.

Totaal der ontvangsten

. . . .

f

2 618 701

1

<) Een andere voedingsweg in de residentie Samarang, die van
Godong naar het station Telawa (47.8 K. M. boven Samarang en
60.3 K.M. beneden Soerakarta), waaraan reeds in vroegere jaren
was begonnen, doch voor welks afwerking naar een gewjjzigd pro-
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Het vervoer heeft

plaats gehad met 4495 opbrengst-

gevende treinen, alt: 3650 gewone (gemengde)) 30 buitengewone, 29 balp-en 786 goederentreinen) bovendien
reden 230 werk- on 270 baUaattreinen.
De locomotieven legden 603 962 K.M. af, waarvan 362 222

met opbrengat gevende treinen, 36 400 metwerk- en bal*
lasttrelnen, 90 395 in rangeerdienat, terwijl 14945 K.M.
werden afgelegd door alleen loopende of ala tweede machine

dienstdoende locomotieven.
Aan steenkolen werden verbruikt 3966 t o n , d. i. 7,91
K. G. per locomotief-kilometer.
De rijtuigen en bagagewagens doorliepen gezamenlijk
1 826 965 K. VI.; de andere wagens 3 651 630 K. M.
De verhouding tusscheu de aangeboden en de bezette
plaatsen was in de rijtuigen der l a t e , 2de en 3de klasse
respectievelijk 10 . 5.1 en 2.2 tot 1. Gemiddeld bestonden
de gewone (gemengde) treinen uit 14 voertuigen (5.85 rijtuigeu en 8.15 wagoLs); de goederentreinen uit 1 7 , en
de w e r k - en ballasttreinen uit 11 wagens.
Van het totaal aantal passagiers (gemiddeld 276 per
trein) reisden (buiten de militairen en gevangenen) 0.64
pet. in de eerste, 3.05 in de tweede, 40.85 in de derde
en 55.46 in de vierde klasse. In de opbrengst van het
passagiersvervoer droegen de vier klassen (met uitzondering
weder van de militairen en gevangenen) respectievelijk b i j :

Per dag
Per
Pet. van de Pet. van de Per jaar
brutoen
per
en
per
treinSommen. ontvang*
uitgaven.
sten.
kilometer. kilometer. kilometer.

Onderwerpen
van ontvangst en
uitgaaf.
Reizigers en bagage . .
Goederen, vee enz.

f 515 391

19,7

2 004 551

76,5

9 875

27,05

5,53

98 758

3,8

486

1,33

0,27

f 12 900

f 35,34

f

7,22

f

f

f

0,48

. .

Diversen
Totaal der ontvangsten
Algemeene kosten.
"Weg en werken

. .

. . .

Totaal der uitgaven
Winst 1879

7.25, 17.72, 63.45 en 11.58 pet. Gemiddeld bragt het
passagiersvervoer per gewonen reiziger op : 1ste klasse f5,65
2,1Ü klasse f 2,90, 3de klasse f 0 , 7 7 ' , 4de klasse f 0 , 1 0 ' ;
terwijl bet vervoer van militairen en gevangenen gemiddeld opbragt f 0,94 en f 1,03 per hoof!. De door elk dezer
reizigers afgelegde afstand beliep gemiddeld 6 3 , 4 8 , 39 ,
10.4, 70 en 77 K. M. Rekent men alle reizigers dooreen ,
dan werd door elk hunner gemiddeld f 0,51 opgebragt
en 24,2 K. M. afgelegd.
Do vervoerde bagage bragt per 1000 K. G. f 26,15 op ;
het bestelgoed (daarbij ook de tot die klasse behoorende
dienstgoederen) f 164,70 per 1000 K. G. Elke ton vrachtgoed bragt gemiddeld f 10,66 op (de particuliere goederen
f 10,96 , de dienstgoederen f 4,50); de particuliere goederen
werden vervoerd over gemiddeld 85 K. M. afstand en bragten op per ton-kilometer f 0 , 1 2 ' ; voor de dienstgoederen
waren deze cijfers 60,5 en f 0,07 4 .
Per baan-kilometer werd ontvangen: voor de reizigers
f 2520,76, bagage f 17,61, bestelgoederen (particuliere en
dienstgoederen te zamen) f 111,13, vrachtgoederen (te
zamen als voren) f 9689,54, rijtuigen, paarden en vee
f 73,96, huren en diversen f 486,49.
Een algemeen overzigt van de uitkomsten der exploitatie
volgt hieronder.

.

f 2 618 700
f

f

100

2 539

f

6,96

1,42

175 217

6,7

17,0

365 384

14,0

35,5

1000

4,93

1,01

331 702

12,6

32,5

1634

4,48

0,91

154 750

5,9

15,0

762

2,09

0,43

f 1 027 053

39,2

f

5 059

f 13,86

f

2,83

f 1 591 647

60,8

f

7 841

f 21,48

f

4,39

f

6 481

f 17,75

f

3,67

6 332

17,34

id.

1878

f 1 315 598

55,4

id.

1877

1 285 371

53,5

100

. . . .

863

2,36

f

Aanmerkingen.

De lengte van den
spoorweg bedraagt 203
kilometers
(normaal
spoor).

3,55

Nog enkele mededeelingen betreffende den spoorweg zelf, ! derde het onderhoud van den bovenbouw groote uitgaven,
ook wat het materieel betreft, mogen hiereene plaats vinden. j zoowel door het wegspoelen der ballast als door het onDe baan werd weder veelvuldig door bandjirs beschadigd ,
bruikbanr worden van spoorstaven en dwarsliggers. Dit
doch slechts weinige malen was de beschadiging van dien
laatste hoopt men te verminderen door gaandeweg de
aard dat zij stremming gaf in den dienst. Voor de verbeijzeren rails door stalen en de houten dwarsliggers door
tering van de afwatering werden nieuwe kunstwerken
ijzeren te vervangen.
aangelegd of de bestaande verbeterd. Als gewoonlijk vorVolgens de berigten der met het gouvernementstoezigt
joet in April 187'J door liet Gouvernement fondsen werden bescïiikbaar gesteld (verg. vorig vcrslae lilz. 137), kwam nog niet gereed.
In Februarü jl. is door de Indische Kegering besloten om ook
in de residentie Soerakarta een voedingsweg te doen maken, opdat
de producten der ;\an Europeanen verhuurde landen op de hellingen
van den LawOO, zonaicde de rijst der bevolking van Soekawati M
Madiom, den spoorweg gemakkelijker kunnen bereiken dan thans
liet geval is, en tevens langs cea korieren msland Baar Samarang
kannen worden afgevoerd. De bedoelde weg zal loopeii van JIocngkoeiig (digt bjj Srageai n n de halte Lawaag, ruim SS K.IL digter
bij Samarang gelegen dan Soeraknrta. Thans kuanen de producten
uit Sragen alleen ter laatstgenoemde plaats op den spoorweg worden
geblaft, en wel langs een weg die voor dit transport (met karren)
veel bezwaar oplevert, en niet dan met groote moeite en kosten

behoorlijk te verbeteren is. De nieuw te maken weg naar Lawang
zal, ofschoon uit te voeren in daghuur, slechts f 40 000 behoeven
te kosten, omdat hü over het grootste gedeelte, namelijk van de
.Solorivier af tot Lawang — op welk traject de betrokken landhuurders een trekspoor willen aanbrengen — vooreerst slechts in
hruikbaren toestand zal behoeven te worden gebragt; bovendien
is in het plan niet begrepen de overbrugging van de Solorivier, voor
welken rivierovergang met een veerpont zal kunnen worden volstaan ; wel echter het maken van zeven duikers. In het onderhoud
van den te maken weg, die eene lengte zal kragen van ruim 18Vs
K. M., zal te zijner tijd door de belanghebbende ondernemers en door
de bevolking der in de nabijheid gelegen onverhuurde dessa's worden
voorzien, die tevens aangenomen hebben den weg geleidelijk te
verbeteren.
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belaste ambtenaren vnn de staatsspoorwegen werd de spoorwog' over 't algemeen goed onderhouden. Op de netheid
der stations- en halte-lokalen vielen meer aanmerkingen
te maken, maar in den laatsten tijd was in dit opzigt
verbetering te bespeuren.
Het materieel vau vervoer bestond op 31 December 1879
uit 21 locomotieven , 46 rijtuigen , 12 bagage- en 326
andere wagens, d. ï. 2 locomotieven en 15 wagens (9
voor houtvervoer en 6 platte wagens) meer dan bij bet
eind van 1878. Het onderhoud der voertuigen werd door
de met het toe/.igt belaste ambtenaren voldoende bevonden. Voor den goeden staat van locomotieven en tenders
werd steeds behoorlijk gezorgd.
Van de 3650 vaste treinen die in 1879 liepen, kwamen
er 186 (d. i. 5.1 pet.) '/< uur of meer te laat aan. Voor
37 treinen bedroeg de vertraging meer dan een half uur
en voor 9 daarvan meer dan een vol uur. Bij de beoordeeling dezer opgaven moet in aanmerking worden genomen dat op deze lijn geen personentreinen rijden, maar
alleen gemengde treinen, waarbij eenige afwijking van
de bepaalde tijden van aankomst en vertrek geoorloofd is.
Omtrent de zorg voor de veiligheid op den spoorweg
werden geen klagten vernomen. Drie personen werden in
1879 overreden en gedood, allen door eigen schuld; één
persoon werd aangereden , doch herstelde van de oekomen
verwondingen. Overigens werden een paard en drie stuks
vee door treinen gedood. ')

Aantal
of hoeveelheid.

Reizigers 1ste klasse .

16 695

Opbrengst.

f

17 170

»

2de

»

162 042

86 021

»

3de

»

656 630

254 865

835 373
20 991
. . . .

1251

Totaal reizigersvervoer

857 615
(K.G. of collis.)
124918

Gevangenen

Bagage

f

3 995
847
f

362 898
5150

. . (K.G.) 108 35';
46 390
Koopmansgoederen. . (ton)

Bestel goederen .

Dienstgoederen . . .

358 056

6 727
228 495

(id.)

3 957

6 798

(stuks)

3 357

8 691

Rijtuigen, paarden en
2°. B a t a v i a - B u i t e n z o r g.
Huren en diversen.
De winsten der exploitatie van deze lijn waren in liet
afgeloopen jaar eenigszins minder dan over 1878. Wel namen
de ontvangsten toe, maar die toeneming (ten bedrage van
f 18 625) werd overtroffen door de stijging der uitgaven;
deze beliepen thans 40.9 pet. van de ontvangsten , tegen
37.9 in 1878. (In 1874, toen deze spoorweg voor het eerst
gedurende een vol jaar over zijne geheele lengte in exploitatie was, en in de drie volgende jaren was deze verhouding achtereenvolgens geweest 46.4, 45.3, 42 en 40.6
pet.) Niet alleen moest in het afgeloopen jaar meer ten
koste worden gelegd aan vernieuwingen en reparatien van
baan en kunstwerken (vooral aan het gedeeltelijk vervangen der ijzeren spoorstaven door stalen rails), maar ook
de vermeerdering van materieel ei treinen veroorzaakte
meer uitgaven. ')
Ook op deze lijn nam in 1879 het goederenvervoer toe,
en wel in die mate dat daaruit thans 43 pet. der ontvangsten voortvloeiden, tegen 38 pet. gemiddeld in de vijf
voorafgegane jaren ; het vervoer van reizigers er. bagage,
dat in 1874 t/m 1878 gemiddeld 62 pet. der ontvangsten
had opgeleverd, droeg daartoe in 1879 slechts 57 pet. bij.
Vooral met de lokaal-(omnibus-) treinen werden in 1879
minder reizigers vervoerd, hetgeen wordt toegeschreven
aan den beteren toestand waarin de tramway te Batavia
gebragt was.
Aan koopmansgoederen (dus buiten de dienstgoederen ,
te zamen
met den vervoerden grond en ballast bedragende
39561/, ton ,) werden vervoerd 46 390 ton (afvoer 13 746 ,
opvoer 32 644 ton), tegen 40 562 ton (af- en opvoer respectievelijk 16 450 en 24112 ton) in 1878. De groote toeneming van den opvoer werd veroorzaakt door de materialen
en andere behoeften voor den bouw van den Preangerspoorweg beuoodigd. De artikelen waarvan de belangrijkste hoeveelheden opgevoerd werden, waren rijst (en
padi), steenen (in verschillende vormen), steenkolen, visch
en zout (5753 , 4812, 3454, 2627 en 2436 ton). Onder de
afgevoerde goedereu namen eene eerste plaats in : groenten,
rijst (en padi), koffij en thee (respectievelijk 3321, 2023,
2018 en 1917 ton).
De bijlage AA bevat een overzigt van het reizigers- en
goederenvervoer in elke maand: opgaven betreffende bet geheele jaar vindt men in het volgende staatje.
) In de behoefte aan eene betere regeling omtrent de afsluitingen
isrQP°°7WegCn
is, met wijziging van de bepalingen van 1866 en
vr » IOO0/ d e Inai»che Regering voorzien b{| ordonnancie van 28
maart 1880 (Indisch Staatsblad n». 72).
-) Sedert 15 December 1879 werd het aantal dagelijks loopende
treinen met één in beide rigtingen vermeerderd.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

.

Totaal der ontvangsten

25 915
f

644 674

Het vervoer heeft plaats gehad met 6159 opbrengst gevende treinen, als: 1460 gemengde treinen (doorgaand
verkeer), 3924 omnibustreinen (lokaal verkeer), 650 sneltreinen en 125 buitengewone treinen ; bovendien reden 30
werktreinen.
De locomotieven legden 179 142 K. M. af, waarvan
168 317 met opbrengst gevende treinen, 1379 met werktreinen , 7344 in rangeerdienst, terwijl de overige 2102
K. 11. werden afgelegd door alleen loopende locomotieven.
Aan steenkolen en cokes werden verbruikt 4.63 K. G.
per trein-ki lometer.
De rijtuigen en bagagewagens doorliepen gezamenlijk
960 049 K. M.; de andere wagens 557 186 K. M.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette plaatsen was in de rijtuigen der 1ste, 2de en 3de
klasse respectievelijk 6.6, 2.9 en 2 tot 1. Gemiddeld
bestonden de treinen uit 9 voertuigen (4.85 rijtuig- en
bagagewagens en 4.15 andere wagens).
Van het totaal aantal passagiers (gemiddeld 139 per
trein) reisden (buiten de militairen en gevangenen) 2 pet.
in de eerste, 19.4 in de tweede en 78.(i in de derde klasse.
In de opbrengst van het passagiersvervoer droegen de drie
klassen (met uitzondering weder van de militairen en gevangenen) respectievelijk bij: 4.8, 24 en 71.2 pet.Gemiddeld bragt het passagiersvervoer per gewonen reiziger op:
lste klasse f 1,03, 2de klasse f 0,53, 3de klasse f 0,39,
terwijl bet vervoer van militairen en gevangenen gemiddeld afwierp f 0,22 per hoofd. De door elk dezer reiziger»
afgelegde afstand beliep gemiddeld 11,2, 10,3, 19 en 18,1
K. M. Rekent men alle reizigers dooreen , dan werd door elk
hunner gemiddeld f 0,42 opgebragt en 17,2 K. M. afgelegd.
Per 1000 K.G. bragt de vervoerde bagage f 41,20, het
bestelgoed f 62,08 op.
Elke ton vrachtgoed bragt gemiddeld f 4,67 op (de particuliere goederen f 4,92, de dienstgoederen f 1,71); de
particuliere goederen doorliepen gemiddeld 44,7 K. M. en
bragten op per ton-kilometer f 0,11; voor de dienstgoederen waren deze cijfers 24,1 en f 0,07.
Per baan-kilometer werd ontvangen: voor de reizigers
f 6257, bagage f 88,79; bestelgoederen f 115,98; vrachtgoedereu (particuliere) f 3939,56; dienstgoederen f 117,21 ;
rijtuigen, paarden en vee f 149,84; huren en diversen f446,81.
Een algemeen overzigt van de ontvangsten en uitgaven
der exploitatie over 1879 vindt men in het volgend staatje
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Per dag
Per
Pet. van de Pet. van de Per jaar
brutoen per
en per
treinSommen.
ontvang- uitgaven.
sten.
kilometer. kilo nieter. kilometer.

van ontvangst en
uitgaaf.
Reizigers en bagage . .
Goederen, vee enz.

2.]

f 368 048

. .

Totaal der ontvangsten

f

6 346

f 17,38

f

2,19

250 711

38,8

4 322

11,84

1,49

25 915

4,1

447

1,23

0,15

f 11115

f 30,45

f

3,83

f

f

f

0,30

f 044 074.

100

50 388

7,8

19,1

66 890

10,4

25,4

1 153

3,16

0,40

Tractie en onderhoud.

75 516

11,7

28,6

1302

3,56

0,45

Exploitatie

70 745

11,0

26,9

1220

3,34

0,42

f 263 545J

40,9

f

4 544

f 12,44

f

1,57

Winst 1879

f 381 129J

59,1

f

6 571

f 18,01

f

2,2G

1878

f 388 758

62,1

f

0 703

f 18,37

f

2,34

1877

352 618:

59,4

6 079

16,05

Algemeene kosten . . .
Weg en werken

. . .

Totaal der uitgaven

.

f

57,1

100

.

869

2,38

Aanmerkiiijjm.

De lengte van den
spoorweg bedraagt ruim
58 kilometer» (smal spoor).

2,13

1

Betreffende den spoorweg zelf, zoo wat den weg en de
werken als het rollend materieel betreft, valt ten slotte
nog liet volgende aan te teekenen.
De lijn werd door wissels in verbinding gebragt te Batavia met den staatsspoorweg naar Taudjoug P r i o k , en
te Buitenzorg met dien naar de Preanger regentschappen.
De ijzeren rails werden , gelijk reeds gezegd i s , gedeeltelijk door stalen vervangen. Van de kunstwerken werden
twee bruggen vernieuwd. Voorts werden o. a. eeni^e bergplaatsen vergroot en één haltegebouw vernieuwd. Ook
werden twee blokken beambten-woningen gebouwd.
Het materieel werd uitgebreid met 3 locomotieven en
1 rijtuig, waardoor bij het einde des jaars het aantal der
eersten 11 en der rijtuigen 38 bedroeg. Overigens bestond
het wagenpark uit 7 bagage- en 67 andere wagens.
Vertragingen in de aankomst der treinen van langeren
duur dan '/< uur vielen in 1879 , even als in het voorafgegaue j a a r , 11 malen op te teekenen (alle voor gemengde
en omnibus-treinen).
Ongelukken van ernstigen aard kwamen in 1879 op deze
lijn niet voor.
§ 3.

Andere verbeterde middele/t vait vervoer.

Omtrent de exploitatie van den paardenspoorweg te
Batavia zijn (behoudens hetgeen in de vorige paragraaf
bij de bespreking der opbrengsten van den spoorweg Batavia-Buitenzorg werd aangeteekend) geen bijzonderheden
vernomen. Alleen is te vermelden dat door belanghebbenden
bij die onderneming de toestemming der Indische Regering
werd gevraagd om stoom als beweegkracht te bezigen.
Vermits echter de Bataviasche tramway-maatschappij,
namens welke de verzoekers optraden, regtens niet meer
als bestaande kon worden aangemerkt (wegens verlies van
75 pet. van het kapitaal), was het verzoek niet in overweging te nemen. Daarop is in Mei jl. door deelhebbers
besloten om de maatschappij te ontbinden. De tramway
is dientengevolge overgegaan op een der voornaamste
crediteuren (de firma DUMMLER <fc C°. te Batavia, door
welke indertijd de onderneming was opgerigt).
Voor het aanleggen en exploiteeren van een stoomtram
tusschen Samarang en J o a n a , over Demak, Koedoes en
P a t t i , is concessie gevraagd door de heeren J. F. DIJKMAN,
te Patti, c. s., welke aanvraag bij het Indisch Bestuur
in behandeling is.

Een verzoek van den heer J. A. LAWSON te Modjokerto,
om tusschen de hoofdplaats Soerabaija en de afdeeling
Modjokerto voor het producten- en goederenvervoer langs
de gewone wegen .straatlocomotieven te mogen in w e r king brengen, werd door de Indische Regering afgewezen
(December 1879), o. a. op grond dat de bruggen in bedoeld traject voor zoodanig transportmiddel geen voldoende
draagkracht bezitten.
IV.

STOOM WEZEN.

Van de drie ingenieurs van het stoomwezen werd er één
in April 1879 gedetacheerd bij de fabriek voor de marine
en het stoomwezen te Soerabaija (zie blz. 49/50 hiervóór),
terwijl zijne plaats tijdelijk werd vervuld door een in Indie
aanwezigen ingenieur-werktuigkundige. Toen echter in
September en October 1879 de hoofdingenieur en een ingenieur van het stoomwezen met verlof naar Nederland vertrokken, is de tijdelijk benoemde definitief in het korps
opgenomen , de te Soerabaija gedetacheerde ingenieur weder
bij zijn korps teruggevoerd, en tot hoofdingenieur chef der
afdesling stoomwezen benoemd de ingenieur die als waarnemend directeur aan het hoofd der fabriek te Soerabaija
stnml. (De laatste bleef echter voorloopig belast met de waarneming van de directie der fabriek ; verg. blz. 49 hiervóór.)
Bij het einde van 1879 strekte het toezigt dezer ambtenaren zich uit tot 1323 stoomketels, in gebruik bij particulieren, alle nader vermeld in bijlage B B , waarvan
1189 voor machinerien te land (1173 op Java en Madura
en 16 in de buitenbezittingen), en 134 in vaartuigen. Bij
het einde van 1878 waren bij particulieren in gebruik
1266 stoomketels, waarvan 1142 voor machinerien te land
(1130 op Java en Madura en 12 in de buiten bezittingen)
en 124 in vaartuigen.
Tijdelijke (voorwaardelijke) vergunnings-akten voor het
gebruik van stoomketels werden in het afgeloopen jaar
verleend ten getale van 37 ; definitieve ten getale van 98.
Eerstbedoelde vergunningen , door de inspecteerende ambtenaren uitgereikt, hadden betrekking tot 53 stoomketels
(39 in suikerfabrieken , 2 in werkplaatsen, 2 in houtzagerijen , 2 in ijsfabrieken , 4 bestemd voor centrifugaalpompen
en 4 geplaatst in vaartuigen); de 98 definitieve vergunn i n g s - a k t e n , door den directeur der burgerlijke openbare
werken verleend , betroffen 76 nieuwe en 38 gewijzigde of
verplaatste stoomketels. Van deze 114 ketels waren er 66

[f.
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srenlaatst in suikerfabrieken, 6 in werkplaatsen en ateliers,
2 in riistpelmolens, 8 in ijsfabrieken , 1 in eene arakstokerij 2 in indigo-ondernemingen , 8 in koffijonderneminStiu ' 2 in inrigtingen voor de bereiding van opium, 2
bestemd voor t:-i'.triftig-nal- en andere pompen , 1 behoorende Ijij eene brandspuit, en 16 in vaartuigen.

Sedert in 1862 net gouverüementatoesigt op stoonutoestellen geregeld is ' ) , tot bij liet eind van 1879, waren
in 't geheel uitgereikt 1433 definitieve vergunnings-akten.
Deervan wuren er nog 948 van k r a c h t , en wel 870 voor
nog in gebruik zijnde en 78 voor lijdelijk buiten werking
gestelde ketels.
Certificaten van bekwaamheid werden (door den hoofdingenieur voor het rtoomwesen) afgegeven aan 41 machinisten , 7 locomotief* en machinedrijvers en 22 stokers.
De inspeciien der ambtenaren van het stoouiwezen werden steeds zoodanig geregeld dat de fabriekswerkzaamheden
de minst mogelijke storing ondervonden. De aan ketels
of toestellen noodig geoordeelde veranderingen of herstellingen werden door de gebruikers in den regel naar b e hooren bewerkstelligd.
V.

P Q S T - EN TELEGRAAFDIENST.

§ 1.

Vereenigde

dienst.

Aan het in 't verslag van 1878 (blz. 143) aangekondigde
voornemen om in 1879 12 nieuwe post- tevens telegraafkantoren (10 op Java en 2 op Sumatrn) op te rigten, is
volledig gevolg gegeven. In het vorig verslag (blz. 141)
is reeds van de opening van 6 dier kantoren melding gemaakt kunnen worden. Gedurende de maanden Julij-November zijn achtereenvolgens de 6 andere te D e m a k ,
Wonotobo, Bandjarnegara , Temanggoeng , Karang-Anjer
en Baros opengesteld. Voorts zijn den lsten September
1879 voorloopig en den lsten Januarij 1880 definitief in
gebruik gekomen de in 't vorig verslag bedoelde hulppostkantoren op drie halten van den staatsspoorweg Soeraba:;a-Pasoeroean-Mala!ig (te W a r o e , Porrong en Lawang).
Door middel van den spoorwegtelegraaf kunnen nu op
die plaatsen telegrammen worden gewisseld met de gewone
t^legraafkantoren.
Gedurende de eerste helft van 1880 werd het aantal
hulp postkantoren weder met twee vermeerderd: één te
Kertosono inKediri, dat echter bij het hulppostkantoor te
Ngandjoek zal kunnen worden ingesmolten wanneer de
staatsspoorweg Sidoardjo-Madioen tot genoemde plaats in
exploitatie zal zijn g e b r a g t , en één te Marabahan in de
Zuider- en Üosterafdeeling van Borneo , hetwelk , in afwachting eener uitbreiding der formatie van het aantal
hulp-postcommiezen, voorloopig nog slechts op tijdelijken
voet geopend is.
Overigens werd met 1 Junij jl. het hulppostkantoor te
Poerwodadi (Samarang) tot postkantoor verheven, en zijn
daarentegen in April en Mei de postkantoren te Singkaw a u g (\Vestcrafde_ling van Borneo) en Tandjong Poera
(Sumatra's Oostkust) tot hulppostkantoreu teruggebragt.
Het hulppostkantoor te Ifontmdo (Borneo's \Vesterafdeeling) k o n , sedert te dier plaatse het afdeelingsbestuur niet
meer gevestigd is (verg. blz. 71 biervóór), geheel worden
opgeheven. (Zie nopens een en ander Indisch Staatsblad
1880 n". 59 en 93.)
Met betrekking tot het personeel verdient hier nog te
worden aangeteekend dat bij een besluit van 5 A u g u s t u s
187D (Bijblad op het Indisch Staatsblad n'. 3478) door de
Indische Regering eene voorziening werd getroffen , ten
gevolge waarvan voortaan bij den post- en telegraafdienst
als waarnemende adjunct-commiezen, doch hoogstens slechts
voor den tijd van één j a a r , kunnen worden aangesteld
personen die op het tijdstip hunner tijdelijke aanstelling
nog niet in de gelegenheid waren zich aan het examen
voor den rang van commies der 3de klasse of althans aan
het zoogenaamd klein ambtenaars-examen te onderwerpen.

') liet thans van kracht zijnde reglement is vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1873 n». '218, onlangs nog gewijzigd by Indisch Staatsblad 1880 n°. 28.
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LNederi. (Jost-J inuie.J
§ 2.

Brievenposterij.

Correspondentie tusschen Indie en Xulrland
of vreemde
landen. Het in 't vorig verslag besproken postcontract met
(ie maatschappij » Nederland " dd. 23/21 Mei 1879 (Bijblad
on het Indisch Staatsblad n°. 3483) he*ft. behalve do op
blz. 87 hiervóór bedoelde wijziging betredende de t'huisreizen
over Pinang en Atjeb , den 25sten Maart 1880 nog e»ne nan-

vulliug ondergnan, waarbij boete is bedreigd op vertragingen
in bet vertrek uit Amsterdam of gedurende de reizen tusschen

Amsterdam en Napels , en daarentegen aan de maatschappij
aanspraak op vergoeding is toegekend voor het geval dat
de over te voeren brieveninaleii uit Ne erland niet tijdig
te Napels worden aangebragt. Tevens is bepaald dat de
bouten oji de aankomst dier brieven malen niet langer dan
24 uren behoeven te wachten.
De vracht, welke de maatschappij voor het vervoer van
brieven malen over 1879 (d. i. over de in dat jaar volbra//te
22 uit- en 20 t'huisreizen) maakt:', bedroeg f 28 174.87,
of gemiddeld f (370,83 per reis, tegen f 26 i)08,76 en
f 25 545,22 5 (gemiddeld f 815,41 en f 774,10 per reis) in
1877 en 1878. In het afgeloopen jaar moest (lus worden
bijgepast, naar reden eener garantie van f 3000 per reis,
f 97 825,13 (voor de eene helft te:i laste der Nederlandsehe ,
voor de andere helft ten laste der Indische postadministntie).
Boeten wegens te late aank-mist werden weder alleen
beloopen voor enkele reizen , doch zij konden tot het volle
bedrag van f 3718,75 worden teruggegeven wegens zooveel
vroegere aankomst op andere reizen.
In 't vorig verslag (blz. 141) werd aangeteekend dat
de bric-venmalen der Nederlandsch-Indisehe postadministratie
voor Nederland en Groot-Brittannie, die met de Fransche
paketbooten worden verzonden , spoedshalve niet meer te
Marseille , maar reeds te Na pels worden ontscheept. Sedert
September 187"J is die kortere verzendingsweg ook gekozen
voor de van hier verzonden brievenmalen die bestemd zijn
om met de Fransche paketbooten naar Nederlandsch Indie
te worden overgevoerd. De verzending uit Nederland kon
dientengevolge sedert een d a g later plaats vinden dan tot
dusver gebruikelijk was.
Posttoisselverkecr met Nederland en vreemde landen Van
de gelegenheid om door tusscheukomst van de post kleine
geldsommen uit en naar Nederlandsch Indie te verzenden ,
wordt al langer hoe meer gebruik gemaakt. In de vier
laatste jaren bedroegen de uit Indie verzonden sommen
achtereenvolgens f «53 0 9 5 , f 991 648 , f 1 081 435 en
f 1 1 9 3 1 4 9 , er. de naar Indie overgemaakte sommen
f 46 5 1 0 , f 4 6 1 2 5 , f 58 806 en f 62 550. (De cijfers over
1878 berusten op verbeterde, die over 1879 op voorloopii/e
opgaven.) Van de genoemde bedragen was verreweg net
grootste gedeelte naar of uit Nederland , en slechts ' . 9 2 ,
3.43, 5.86 en 7.99 pet. naar of uit vreemde landen (I)uitschland , Frankrijk niet Algerie, België , Groot-Brittannie ,
Zwitserland, Italië en Luxemburg) overgemaakt.
Voor de hierbedeelde geldverzendii;gen i s , onder dagteekening van 30 Julij 1880, door de Departementen van
Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Koloniën een
nieuw reglement vastgesteld , Ter vervanging van het inderüjd in het Indisch Staatsblad van 1874 n°. 154 afgekondigde reglement, laatstelijk nog gewijzigd blijkens
Indisch Staatsblad 1879 11°. 159 In het nieuwe reglement,
dat hier te lande in werking treedt met 1 October 1880
en in Indie met 1 Januarij 1881 , zijn thans ook de noodige
bepalingen opgenomen omtrent het postwisselverkeer tusscheD Nederlandsch Indie en de zoo even genoemde vreemde
landen. De geldverzendingen naar en van die landen blijven , even als tot dusver, geschieden door bemiddeling
van de Nederlandsche postadministratie. De voornaamste
wijziging , die in de regeling van het postwisselverkeer
tusschen Nederland en Indie gebragt i s , bestaat hierin ,
dat het stelsel van advieslijsten afgeschaft, en regtstreeksche
toezending van de postwissels zelf daarvoor in de plaats
gesteld is.
Posterij in Indie. Het » reglement op de brievenposterij "
van 1862 (laatstelijk gewijzigd bij Indisch Staatsblad 1873
n°. 134 en 1875 n . 152) is niet meer in overeenstemming
met de eischen die tegenwoordig aan den biunenlandschen
postdienst mogen gesteld worden. Een nieuw reglement
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Koloniaal verslag vau 1880.
— dat zooveel mogelijk verband zal houden met de In
het Internationale postverkeer geldende; bepalingen — is
thans in bewerking.
Behalve door de hooger besproken oprigting of uitbreiding van kantoren , heeft de postdienst in 1879 en in het
begin van 1880 weder eenige verbetering ondergaan door
vermeerdering van de gelegenheid tot brieven vervoer. In
Kediri worden sedert October 1870 (Indisch Staatsblad
n°. 208) tusschen de hoofdplaats, Toeloeng-.Vgoeng en
Blitar zes malen per week (in stede van drie malen) brieven overgebragt, e:i ter Sumatra's Westkust is bet postverkeer uitgestrekt tot de nieuwe onderafdeeüng Silindong
(Tapanoli) en Pa'.igkn'hm Kotra Baroe en XII Kotta Knmpar (Padaugsel.e bovenlanden). De in het vorig verslag
(blz. 142) bedoelde betere regeling van het brieven vervoer
in Benkoelen trad in Si iptember 1879 in werking. Voor
het brievenvervoer tusschen Palembang en Djarhbi bood
tot dusver alleen de mnaiulolijksche paketboot gelegenheid
aan. Sedert Mei jl. is ook een postdienst (eeumaal 's inaands)
over land tussehen i«tde plaatsen ingesteld, en wel van
Palembang tot Pangkallan Benteng per praauw en van
daar tot Djambi per postlooper. Daarentegen is in Borneo's
Zuider- en Oosterafüeeling'de in 1878 ingevoerde uitbreiding
van den geregelden posteuloop tot Moeara Teweh komen
te vervallen, sedert in December jl. de militaire bezetting
van daar meer benedenwaarts (naar Boentok) is verlegd.

L^\ederl. (Uost-) Indie.J
Zooveel mogelijk wordt getracht in het vervoer der
postpakketten door aannemers te doen voorzien, inzonder*
heid op Java. In 't vorig verslag (blz. 142, n o o t 4 , ) werd
reeds aangeteekend dat daartoe sedert 1 Julij 1879 ook
was gecontracteerd voor de lijn Cheribon-Tagal-Pekalongan.
Sedert zijn nog voor andere trajecten dergelijke aanbestediiigen gehouden, ten gevolge waarvan nu sedert 1 Januarij
en 1 Julij jl. de bediening der lijnen Probolin^go-Bezoeki
en Pekalongan-Samarang-Rembang, ook wat het verstrekken van voorspannen aan dienstreizigers betreft, mede
aan particulieren is kunnen worden overgedragen. Insgelijks
is bet brieven- en pakkettenvervoer ter hoofdplaats Samarang
op een aannemer overgegaan.
Statistiek.
Terwijl in de bijlage CC uitvoeriger gegevens
worden verstrekt, volgt hier een driejarig overzigt betreffende het binnen- en buitenlandsch verkeer zoowel van
brieven, drukwerken, enz. als van postwissels. De opgaven
over 1879 getuigen weder over het algemeen van vooruitg a n g , niet alleen in liet binnenlandsch maar ook in het
buitenlandsch postverkeer. Slechts is in het binnenlandsch
verkeer het aantal der verzonden dagbladen en andere
drukwerken, en in het buitenlandsch verkeer het aantal
der verzonden en ontvangen monsters en stalen van koopwaren, eenigszins verminderd.

1878. «)

1877.

1°.

1879. b)

BUIKVEN, DRUKWERKEN , ENZ.

".

Binnenlandsch verkeer.

Aantal gefrankeerde brieven

2 046 592

2 2 0 6 784

2 253 045

»

ongefrankeerde brieven

274 355

319 912

290 035

T>

dienstbrieven

729 337

811921

876 502

3 050 284

3 338 BK

3 419 582

1 764 497

1 959 209

1938340

13 161

14 997

17 269

1 777 658

1 974 206

1 955 609

133 331

143 907

167 202

Aantal dagbladen en andere drukwerken c)
»

monsters en stalen van koopwaren .

Aantal aangeteekende stukken (reeds onder de vorige opgaven
begrepen)
b.

Buitenlandsch verkeer.

Aantal ontvangen brieven
»

verzonden

»

Dagbladen en andere drukwerken (gewigt in K. G.)

.

.

Aantal monsters en stalen van koopwaren
>
»
»

papieren en b.^heiden (papiers d'affaires)

.

.

.

aangeteekende -* ukken (reeds onder de vorige opgaven begrepe:^
ontvangstbewijzen root aangeteekende stukken.

.

H _
5 E

il

241 873

293 941

331181

258 244

287 045

309 280

500117

580 986

640 461

48 784

58 865

63 428

8 307

16 549

16 031

40

12

48

9 629

17 256

25 390

95

160

215

a) De thans ingevulde cijfers over 1878 zijn ontleend aan verbeterde opgaven.
b) De cyfers over 1879 z(jn nog ;van voorloopigen aard.
c) Ten gevolge van eene vergissing is o. a. in het vorig verslag opgegeven dat in 1877 en 1878 respectievelijk 269 en 119 stuks
„ papieren en bescheiden " waren verzonden. Dit z(jn gewone drukwerken geweest, die thans begrepen zijn in de hier aangeduide getallen. De „ papieren en bescheiden" zjjn nog niet in het binnenlandsch verkeer toegelaten.
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l«77.
2°.

1807.

Nnffmni.

Aantal afgegeven biunenlandsche

postwissels

afgegeven buitenlandsche
postwissels

3°.

1878.

\

uit

»

Indie

naar

Euro

Pa
Europa naar Indie

81944

83 779

88 354

14 460

15 345

17 281

794

1231

1367

15 254

16 576

18 648

BRIEFKAARTEN.

Aantal uitgegeven enkele

briefkaarten (a

5

cent).

265 177

294 485

349 914
27 680

»

»

dubbele

»

(a 10

» ).

20 202

31 243

>

»

buiteulaadsche

»

(a 12'/. » ) .

9 884

10 640

>

»

•

(a

»

7'/, » ).

d)

7 247

d)

8 397

295 263

336 348

393 238

Aantal brieven geadresseerd aan onbekenden of aan personen wier
woonplaats niet was te vinden

19 947

19 729

19 038

Aantal geweigerde brieven , onafgebaalde poste-restante brieven, en
brieven geadresseerd aan personen die overleden of zonde%achterlating van hun adres vertrokken waren

32 721

36 218

31 435

52 668

55 947

50 473

4°.

RE BUTEN.

</) De uitgifte der buitenlandsche briefkaarten van 12'/2 cent is met 1 April 1879 gestaakt; de nieuwe briefkaarten van 7'/s cent
konden eerst met 31 Augustus 1879 worden in gebruik gesteld.
De gewone ontvangsten der brievenposterij ') over de
laatste drie jaren blijken uit het volgen \e overzigt, dat
verbeterde opgaven over 1878 en nog slechts voorloopige
cijfers over 1879 bevat.
1877.
1878.
1879.
Porten van ongefrankcerde brieven enz., en regt op post wissels. f137 914 f129 239 f 134 343
Gedebiteerde post- (frankeer-) zegels, portzegels, briefkaarten
en omslagen voor brieven . .

500 307

498 852

528 108

Passagegelden (wegens personenvervoer per brievenpostwagen)

50 433

41548

30 7C7

Te zamen
§ 3.

f 688 G54

f GG9G39 f 693 218

Paardenposterijen.

In 't vorig versl ig (bil. 144) werden de redenen vermeld
die het voornemen hadden doen opvatten om de verouderde
bepalingen betreffende de gouvernementspaardenposterij op
Java door nieuwe voorschriften te vervangen, en om ook
voor den dienst der zoogenaamde binnenlandsclie paardenposterij aldaar, vroeger regentspesterij genoemd, een algemeen reglement vast te stellen. Beide reglementen zijn
sedert uitgevaardigd bij ordonnantie van 28 November 1879
(Indisch Staatsblad n°. 314) en met 1 Januarij 1880 in
werking getreden. Ingrijpende veranderingen in den bestaandeu toestand zijn er niet door te weeg gebragt. De
lijnen der biunenlandsche paardenposterij zijn met vijl'nieuwe
(in Samarang, J a p a r a , Probolinggo en Banjoewangi) uitOngerekend dus de ontvangsten wegens opruiming van afgekeurd trekvee en materieel, wegens beboeting van het personeel of
wegens andere toevallige baten.
Handelingen .Ier Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

gebreid *). Nieuw is o. a. de bepaling dat ook zoogenaamde halve stellen postpaarden (tweespan) kunnen worden verstrekt, en dat dienstreizigers (te wier behoeve de
beide paarden posterijen hoofdzakelijk moeten dienen) zich
ook door andere personen, op geen vrije verstrekking vau
postpaarden regt nebbende, kunnen laten vergezellen , mits
deze, even als voor het vervoer per brievenpostkar, f 0.20
per paal en per persoon betalen. Voor afzonderlijke verstrekkingen aan particulieren of aan buiten dienst reizende
landsdienaren bedraagt het tarief, onverschillig van welke
der twee posterijen wordt gebruik g e m a a k t , f 1.50 of f 0.75
per paal, naar gelang 4 of 2 paarden zijn verstrekt. 8)
Het vroegere tarief, dat uitsluitend verstrekkingen van
heele stellen (vierspan) kende, bedroeg bjj de zoogenaamde
biunenlandsche n&ördenpoat mede algemeen f 1.50 per paal,
doch voor de verstrekkingen van de gouvernouientspaardeupost moest op sommige lijnen f 2 , op andere slechts f 1.25
per paal worden betaald. Het algemeen helieerder binnenlandsche paardenposterij , indertij 1 (zie het verslag van 1873
blz. 169/160) aan de post-ambtenaren overgedragen , is weder
bij de ambtenaren van het binne.ilandsch bestuur, in de
eerste plaats bij de residenten, teruggebragt, en aan ieder
dezer laatsten is eene maximum som voor het onderhoud
toegestaan (te zamen tot een totaal bedrag van f 182772 *)).
s
) Namelijk van Poerwodadi naar Goendih, van Japara naar
Bandjaran, van Patti naar Bogoramee , van Loemadjang naar Pasirian,
en van Banjoewangi naar Kogodjampi. Eene volledige opgaaf van
de lynrn der beide paardenposterjjen vindt men in het aangehaalde
Staatsblad. Daar waar in het verstrekken van voorspan aan dienstreizigers door aannemers wordt voorzien (zie vorige bladzijde),
zijn of bljjven natuurlijk geen postpaarden van gouvernementswege
meer gestationeerd.
*) Voor elke verstrekking kan echter nooit minder dan voor 15
paal worden betaald.
*) Hieronder zjjn niet begrepen de kosten der gebouwen, noch
ook uitgaven voor de aanschaffing van gras tot voeding der paarden,
daar het benoodigde gras nog in heerendienst gesneden wordt. Over

[ft. 2.]

126

Koloniaal verslag van 1?80.

[Ne.lcrl. (Oost-) Inclle.

»"»
D e g e l d e l i j k e v e r a n t w o o r d i n g - g e s c h i e d t v o l g e n s de door
den directeur der burgerlijke openbare w e r k e n vastgestelde
voorschriften.
D e v o l g e n d e s t a a t geeft een o v o r z i g t v a n de o n t v a n g s t e n
d e r beide p n a r d e n p o s t e r i j e n , w a a r b i j t e v e n s het a a n t a l
v e r s t r e k k i n g e n wor>:t o p g e g e v e n .

Ontvangsten.

i'Aantiil verstrekkingen.
i

Wegens
Wegens
JAKEN. verstrek- verstrekkingen aan kingenaan
dienatreiziandere
gers. o)
reizigers.

Aan
Te
andere
' roizi- reizi- zamen.
gers. gers.
Aan

Te
zamen.

(lil'HSt

G o u v e r n e m e n t >-paardonposterij.
1877.

.I f 122 614

1878.

122 642

1879.

134 428

23 263 1' 145 877 3 1C1

457

3 618

ft) 20 03G ft)142 678 3 348

423

3 771

4 030

399

4 429

t

17 230

151 658

Binnenlandsche paardenposteiij.
9 040

927

9 967

ft) 40 230 1) 371 878 9 358

845

10 203

393 549 10 873 544

11417

1877. .

I" 312 263 f

1878. .

331642

1870 . .

368 039

42 652 f 354 915

25 510

a) Dienstreizigers hebben het kosteloos gebruik der paardenposterjjen. De uitgetrokken sommen zjjii dus slechts als fictieve
ontvangsten te beschouwen; zn stellen het bedrag voor dat wegens
dezelfde reizen door particulieren zou zyn betaald.
ft) Verbeterde opgaaf.

4.

Telegrafie.

Over de v e r m e e r d e r i n g , w e l k e het a a n t a l t e l e g r a a f k a n t o r e n
in h e t afgeloopen j a a r o n d e r g i n g , is r e e l s het noodige
g e z e g d op blz. 123 hiervóór. D i e n t e n g e v o l g e il m i h e t
a a n t a l k a n t o r e n o p J a v a g e b r a g t v a n 51 o p 61 en op S u m a t r a v a i i 1 6 o p 1 8 , o n g e r e k e n d 1 h u l p k a n t o o r (te B a t a v i a )
en 2 k a n t o r e n (te L e n g k o n g en T j i p a n n a s ) , w e l k e l a a t s t e n
slechts g e d u r e n d e ongelijke tijdperken naar g e l a n g van
bijzondere behoeften g e o p e n d w o r d e n ').
N i e u w e lijnen t e r g e z a m e n l i j k e l e n g t e van r u i m 2 3 3 K.M.
w e r d e n a a n g e l e g d van Banjoemas over B a n d j a r n e g a r a ,
"Wono.-obo e n T e m a n g g o e n g n a a r M a g e l a n g , e u v a n Madioen over P o n o g o r o naar P a t j i t a n , t e r w i j l l a n g s de bes t a a u d e teiegrnaflijnen van J o a n a over D e m a k n a a r Barna
r a n g een t w e e d e d r a a d , en van P o e r w o r e d j u n a a r K a r a n g A n j e r een d e r d e d r a a d g e s p a n n e n w e r d .
D e l e n g t e d e r g o u w r n e u i e n t s t e l e g r a a f l i j n e n en d e g e z a m e n l i j k e d r a a d l e n g t e bedroegen door deze u i t b r e i d i n g e n o p
31 D e c e m b e r 1879 a l s v o l g t :
Lengte der lynen (in K.M.):

Draadlengte (in K.M.):

Java.

3754"

5222"

fcumatra

2011"

2056°

60

103'

l a n d lijnen
zeekabel.

103

586*9*

7382°

1877 en 1878 werd ten behoeve van de binnenlandsche paardenpost
uitgegeven f 179 927 en f 194538. Over 1879 is het bedrag niet
vermeld gevonden.
') Het kantoor te Lengkong was gedurende het grootste gedeelte van 1879 niet in werking (het was slechts geopend van 10
December 1878 tot 30 April 1879); dat te Tjipannas bleef gedurende

In b e g i n t * ] w e r d In D e c e m b e r j l . besloten o m de teleg r a a f l i j n e n , voor zooveel ze in de r i g t i n g d e r xtaatsspoorw e g e n loopen , n a a r g e l a n g deze g e r e e d k o m e n , l a n g s de
s p o o r w e g b a a n t e v e r l e g g e n . Met de b e w a k i n g , h e t <iagclijksch t o e z i g t en d e z o r g voor voorloopige h e r s t e l l i n g e n
d e r d u s v e r l e g d e telegraaflijnen is h e t personeel van den
dienst d e r s t a a t s s p o o r w e g e n bolast. (Zie de d e s w e g e vastg e s t e l d e b e p a l i n g e n in n ° . 3 4 6 3 v a n h e t Bijblad o p h e t
Indisch S t a a t s b l a d . )
In h e t afgeloopen j a a r is h e t denklieeld t e r s p r a k e g e k o m e n om voor de g o u v e r n e m e n t s t e l e g r a f e n , in n a v o l g i n g
van h e t g e e n in A u s t r a l i ë g e s c h i e d t , e n c n l y p t u s b o o m e n a l s
t e l e g r a a f p a h n te b e z i g e n , die g e z e g d w o r d e n veel d u u r zanier te zijn d a n de k a p o k b o o m e n , w a a r v a n m e n zich t h a n s
o p J a v a voor dit doel b e d i e n t . A l s een b e z w a a r t e g e n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n dit d e n k b e e l d is e r e c h t e r door h e t
I n d i s c h B e s t u u r o p g e w e z e n d a t de e u c a l y p t u s b o o m in
Ne i c r l a n d s c h Indie g e e n s z i n s a l g e m e e n w o r d t aangetroffen ,
en wel is w a a r zeer snel g r o e i t , doel: g e r u i n i e n tijd n o o d i g
heeft o m den v e r e i s c h t e n o m v a n g t e e r l a n g e n .
Ofschoon
d u s h e t v e r v a n g e n der bijna a l g e m e e n verspreide en g o e d k o o p t e v e r k r i j g e n k a p o k b o o m e n door e u c a l y p t u s b o o m e n
in ieder g e v a l b e p e r k t zal m o e t e n blijven t o t de s t r e k e n
w a a r deze l a a t s t e boomsoort in de nabijheid d e r telegraaflijnen t e vinden i s , s t e l t m e n zich t o c h voor o m , w a a r
zoodanige g e l e g e n h e i d zich v o o r d o e t , m e t h e t g e b r u i k van
e u c a l y p t u s b o o m e n a l s n o g eene proef t e n e m e n .
De g e m e e n s c h a p op den o n d e r z e e s c h e n t e l e g r a a f k a b e l
t u s s c h e n J a v a en S u m a t r a w e r d g e d u r e n d e h e t afgeloopen
j a a r s l e c h t s é é n m a a l v e r b r o k e n , en wel v a n 5 t o t 20 S e p t e m b e r aan h e t strai deinde t e T e l o k B e t o n g . Bij de hers t e l l i n g bleek h e t d a t die s t o r i n g t e wijten w a s a a n eene
s l e c h t e fabriek-lasch. I n de t w e e d e helft van D e c e m b e r deed
eene o n t s t a n e fout in den k a b e l b i n n e n k o r t e r e n of l a n g e r e n
tijd n i e u w e s t o r i n g voorzien. Met b e h u l p van het van
Sing.ijiore o n t b o d e n h e r s t e l l i n g s v a a r t u i g g e l u k t e h e t e c h t e r
o m s t r e e k s medio J a n u a r i j om de f o u t , die zich o p r u i m
21 K.M. a f s t a n d van T e l o k B e t o n g bevond , t e v e r h e l p e n ;
sedert v e r k e e r d e de k a b e l w e d e r in zeer g o e d e n s t a a t .
S t o r i n g e n in de o n d e r z e e s c h e v e r b i n d i n g t u s s c h e n B a t a v i a
en S i n g a p o r e deden zich in h e t afgeloopen j a a r d r i e m a l e n
voor (van 2 8 D e c e m b e r 1878 t o t 8 J a n u a r i j 1 8 7 9 , v e r v o l g e n s van 2 8 t o t 30 J u n i j , en o p n i e u w v a n 2 0 t o t 2 5 September).
T u s s c h e n B a n j o e w a n g i en P o r t D a r w i n (Australië) w a s
de g e m e e n s c h a p g e d u r e n d e 20 d a g e n v e r b r o k e n , en w e l
v a n 4 tot 2 4 J u l i j 1879.
De in ' t v o r i g v e r s l a g bedoelde n i e u w e (tweede) lijn o p
dit traject is op 31 J a n u a r i j j l . in w e r k i n g g e k o m e n , n a d a t
sedert den l a t e n dier m a a n d ook d e n i e u w e v e r b i n d i n g
B a n j o e w a n g i - S i n g a p o r e voor h e t a l g e m e e n v e r k e e r w a s
opengesteld.
De n a d e j o n g s t e i n t e r n a t i o n a l e t e l e g r a a f c o n f e r e n t i e (zie
v o r i g v e r s l a g blz. 145) n o o d i g g e w o r d e n h e r z i e n i n g v a n
h e t N e d e r l a n d s e n I n d i s c h e t e l e g r a a f r e g l e m e n t k w a m in
h e t b e g i n v a n 1880 (Indisch S t a a t s b l a d n ° . 26) t o t s t a n d .
D i e n t e n g e v o l g e zijn u u sedert 1 A p r i l j l . de v e i k e e r s b e p a l i n g e n voor N e d e r l a n d s c h Indie zelf in o v e r e e n s t e m m i n g
m e t die , w e l k e op dienzelfden d a t u m , k r a c h t e n s d.e besluit e n d e r L o n d e n s c h e c o n f e r e n t i e , voor h e t L u i t e n l a n d s c h
v e r k e e r in w e r k i n g t r a d e n . H e t voor h e t b i n n e n l r . n d s c h
v e r k e e r b e s t a a n d e tarief bleef v o o r s h a n d s o n g e w i j z i g d .
Zeer o n l a n g s is e c h t e r door den d i r e c t e u r d e r b u r g e r l i j k e
o p e n b a r e w e r k e n a a n d e I n d i s c h e R e g e r i n g h e t voorstel
g e d a a n (zie de J a v a s c h e C o u r a n t v a n 3 A u g u s t u s 1880)
om ook voor N e d e r l a n d s c h I n d i e h e t w o o r d - t a r i e f a a n t e
n e m e n , en d a n h e t a a n t a l a f s t a n d s k r i n g e n van 10 t o t 3
in t e k r i m p e n .
Zoo a l s u i t h e t v o l g e n d d r i e j a r i g o v e r z i g t — en v e r d e r
u i t de m e e r u i t v o e r i g e o p g a v e n in de reeds a a n g e h a a l d e
bijlage CC — k a n blijken , is h e t telegrafisch v e r k e e r in
h e t afgeloopen j a a r w e d e r t o e g e n o m e n en overtreft h e t d a t
v a n 1 8 7 7 , zoodat d e t e r u g g a n g , die in 1878 viel o p t e
m e r k e n , s l e c h t s a l s v a n t o e v a l l i g e n a a r d schijnt t e m o g e n
worden b e s c h o u w d .
bet geheele jaar gesloten. In de opgegeven getallen zjjii ook niet
begrepen de kantoren te Waroe, Porrong en L a w a n g , die slechts
door middel van den spoorwcgtelegraaf telegrammen met de gewone
kantoren kunnen wisselen.

[5.
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Telegrammen.

tot
brengst.
Aantal. berlataa
Aantal.
e)
van !0
woorden.

Binnenlandsche regeringsberigten

.

.

< / ) . . .

Op.

0p-

Herleid

.

Telegrammen.

Telegrammen.
Op.

Biniicnlandsche ujj/.ondere hcrigien.

187». 0

Ï 8 7 8 . 8)

Herleid
tot
berigtcn
van 10
wonr.len.

brengst.
Aantal.
e)

Herleid
tot
bcrigten
van 20
woorden.

brengst.

296 725

355 884

t 443 38C

291 318

343 698

f 421 986

307 307

361 072

f 446 724

40172

33 049

Cl 547

42 499

31 957

61 512

51 779

35 550

66 727

8M 897

388 933

f 504 933

333 817

375 655

f 483 498 359 088

396 622

f 512 451

21 725

SftttO

f 70 027

23 077

47 030

434 272

»)

35fi 894

422 685

f 69 988

22 241

42 364

f 63 393

»)

381 327

438 986

»)

o) De cjjfers over 1878, die in het vorig verslag (blz. 145) nog niet met juistheid konden worden opgegeven, zjjn thans verbeterd.
b) De cjjfers over 1879 zjjn van voorloopigen aard en zullen vermoedelijk nog eenige verandering ondergaan.
r) Voor het buitcnlandsch verkeer wordt alleen de netto-opbrengst uitgetrokken. Van de ontvangsten ter zake van dat verkeer (1n
1877 f 476909, in 1878 f 449 539 en in 1879 f 503119) werd als aandeel van andere staten en maatschappijen in die jaren respectievelijk
uitbetaald f 415 362, f 388 027 en f 436 392.
(/) Hieronder zjjn niet begrepen de diensttelegrammen (zoogenaamde „ dienst* en post-nota's ") waaromtrent zie bijlage CC. De hier
vermelde opbrengst der regeringstelegranimen is te beschouwen als voor memorie uitgetrokken.
e) De opbrengst wordt hier oningevuld gelaten , als zijnde vooreen gedeelte (ter zake van de binnenlandsc'.ie regeringstelegranimen) fictief.

SI. Departement van financiën.
1.

FlNANCIKN.

§ 1. Begroot'nuj.
<i. Bcgroolingswclttn.
B e g r o o t i n g van

1880.

De wetten van 14 November 1879, houde'i !e vaststelling
der begrooting van Nederlandsen Indie voor 1880, werden
in Nederland afgekondigd den 24steij November 1879 (N~ederlaudsch Staatsblad n°. 198 t'm 201), — in Indie den 17den
December 1879 (Indisch Staatsblad ii°. 319 t/m 32-2).
De Koninklijke besluiten van 20 November 1879, n°. 30
en 31. 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 \ 323 en 324.
De begrooting e watten voor 1880 wijzen in ontvangst
en iu uitgaaf de volgende totalen aan :

credie; is bij de Tweede Kamer der Btaten-Generaal in
behandeling.
Van het fste op het Ilde hoofdstuk ia bij Koninklijk
besluit van 18 Juidj 188 ) (Nederlandsch Staatsblad n°. 111,
Indiach Staatsblad n°. 159,) een bedrag van f 470 000
overgeschreven , dewijl het bleek dot in Indie méér en in
Nederland minder uitgaven voor de Bataviasclie havenwerken zonden to doen zijn dan geraamd waren.
Ter voldoening van onverevend gebleven vorderingen
over afgesloten dienstjaren zijn bij de wetten van 25 Mei
1880 (Nederlandsch Staatsblad n°.'95 , Indisch Staatsblad
n°. 139,) en 2 Augustus 1880 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 141) «relicten toegestaan respectievelijk tan bedrage
van f 26 285,14* en f2207.21*. Eerstge melde som is gebragt ten laste der posten van onvoorziene uitgaven van
het Ilde hoofdstuk, en de andere ten laste van onderafdeeling 36 van het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven.

B e g r o o t i n g v a n 187
Ten opzigte van dez^ begrooting valt, ten vervolge op
de mededeelingen in het vorig verslag (blz. 146). aan te
teekenen dat de daar vermelde credieten , in de maanden
Middelen iu Nederland .
f 49 082 631
September en December 1878 door den Gouverneur-Gene»
» Indie. . .
93 367 389
f 142 450 020 raal boven het Ilde hoofdstuk Ier uitgaven (uitgaven in
Indie) geopend tot een gezamenlijk bedrag van f 13 286 485 ,
Uitgaven in Nederland.
f 25 054 070
zijn bekrachtigd hij de wet van 26 December 1879 (NederIndie
120 029 418
f 145 083 494 landacb Staatsblad h°. 226 , Indisch Staatsblad 1880 n°.49).
De wijzigingen door den Gouverneur-Generaal, onder
nadere goedkeuring des Koning! , gebragt in het besluit,
2 633 474
Nadeelür verschil
houdende splitsing in artikelen van hoofdstuk II der begrooting van uitgaven , werden goedgekeurd bij Koninklijk
Bij art. 2 der wet, houdende aanwijzing vat: de mid- besluit, van 5 Februarij 1880n*. 11 (Indisch Staatsblad n°. 74).
delen en inkomsten in Nederland , is bepaald «lat in het
te kort zal worden voorzien door middel van eene geldleeB e g r o o t i n g van 1878.
ning , krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan.
De bijdrage van Nederlandsch Indie aan de middelen
Onderscheidene posten van het Iste hoofdstuk der betot dekking van 's Rijks uitgaven is, even als voor 1878 grooting van uitgaven zijn bij de wet van 26 December
en 1879 geschiedde, voor memorie uitgetrokken.
1879 (Nederlandsch Staatsblad n°. 225) verhoogd , tezamen
Ten behoeve van den aanleg van den spoorweg Madioen- met een bedrag van f 757 000 , terwijl andere daarentegen
Soerakarta (verg. blz. 115) is bij de wet van 25 Mei 1880 met een gelijk bedrag zijn verminderd.
Bij do wet van 26 December 1879 (Nederlandsch Staats(Nederlandsch Staatsblad n°. 96, Indisch Staatsblad n°. 138 ,)
het Iste hoofdstuk der uitgaven (uitgaven in Nederland) blad n°. 227, Indisch Staatsblad 1880 n°. 50,) zijn, beverhoogd met f 130 000; het Ilde hoofdstuk (uitgaven in halve de twee credieten tot een gezamenlijk bedrag van
f 540 i)00, vermeld in het vorig verslag (blz. 146), nog
India) met f 560 000.
bekrachtigd de credieten tot een gezamenlijk bedrag van
Boven het cijfer van het Ilde hoofdstuk der uitgaven
ia tot dusver (bij ordonnancie van 2 Februarij 1880, In- f 336 500 geopend bij de ordonnancie van 8 Augustus
disch Staatsblad n°. 30 ,) één crediet geopend van f 100 000 , 1879 (Indiach Staatsblad n°. 243). Aan de bekrachtiging
tot verdere bestrijding der uitgaven voor de beteugeling der wet zijn voorts onderworpen de credieten , ten gezader veeziekte. Een wetsontwerp tot bekrachtiging van dat menlijken bedrage van f 11020 513, welke in de maand
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De hegrn.dhig van 1878 — bij de wet v i n d Junij 1878
(Nederlandsen Staatsblad n°. 9 3 , Indiscb Staatsblad n . 201,)
reeds verhoogd niet f 5 1 2 2 4 0 5 — heeft derhalve door
middel van credietopening bovendien eene verbooging onrfergaan van f 11897 0 1 3 , waarvan omstreeks f 9 700 000
strekken tot bestrijding van de kosten der bezetting van
Atjeli en van andere uitgaven met de krijgsverrigtingen
aldaar in verband staande. Daar evenwel de middelen —
met in' e g n p van de uitkeering: uit de batige saldo's van
1873 en 1874, ad f 5 013 365, daaraan bij de bovengenoemde wet van 6 Junij 1878 toegevoegd — ruim f 10

millioen meer hebben opgebragt dan oorspronkelijk was
geraamd , en op onderscheidene posten van uitgaven belangrijkesommen zijn vrygevaüen, zal de dienst van 1878
vermoedelijk nog een overschot opleveren vau f 690 856.
Begrooting

van

1 8 7 9.

Het creiiet van f 35 803,49', dat blijkens bet vermelde
op i)l.:. i^o van ..et vorig verslag ten laste van bet Iste

hoofdstuk Jer begrooting van 1879 werd aangevraagd ter
vol loening eener onveravend gebleven vordering over 1877 ,
is toegestaan bij de wet van 13 November 1879 (Xeder-

landsch Staatoblad n°. 189).
Bij de wet van 26 December 1879 (Nederlandsen Staatsblad L°. 2 2 8 , Indisch Staatsblad 1880 n*. 51,) zijn bekraehtigd de op blz. 145 van het vorig verslag vermelde
credieten tot een gezamenlijk bedrag van f 800 0 0 0 , geopend ter bestrijding der uitgaven voor de beteugeling
der veeziekte, alsmede de ere lieten voor hetzelfde doel
geopend bij de Indische ordonnancien v a n :
6 Augustus 1879 (Indisch Staatsblad n°. 241) ad f 100 000
2 September » (
»
»
» 265) »
100 000
24
» (
r>
•
» 283) »
150 000
Bovendien zijn door deu Gouverneur-Generaal, bij ordonnnneien van 23 November 1.^79 (Indisch Staatsblad n°.
312) en 19 Mei 1880 (Indisch Staatsblad n°. 104), nog drie

credieten aan de begrooting van 1879 toegevoegd, waarvan
het eerste, groot f 500 000 ('t welk ree is aan de bekrachtiging
der wet is onderworpen), strekt ter verdere voorziening
in de uitgaven tot beteugeling der veeziekte ; de beide
anderen , ten belrage van ï 17! 300 , dienen tot bestrijding
van de buitengewone uitgaven voor de zeemagt in de
wateren van Atjeb.
Bi) Koninklijk besluit van 18 Junij 1880 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 110, Indiscb Staatsblad u°. 158,) i s e e n e
som van f 70 000 van het Ilde op 'net 1ste hoofdstuk der
begrooting van uitgaven overgeschreven ten behoeve van
in Nederland te doen e uitgaven voor den aanleg der staatsspoorwegen op J a v a , terwijl daarentegen bij Koninklijk
besluit van 5 Augustus 188Ö (Ne ieilandsch Staatsblad n°.
156) tin behoeve der Bataviasche havenwerken van het Iste
op het Ilde hoofdstuk is overgebragt eene som v a n f 37 000.

§ 2.

Lawlshasseit.

Klagten omtrent geldverlegenheid bij 's lands kassen
kwamen in het afgeloopen jaar nergens voor. De inlevering van buitengewoon gnwte massa's kofflj te gelijk was
oorzaak dat men bij sommige inkooppakhuizen in de Preanger regentschappen gedurende eenige dagen geld voor
den Inkoop te kort kwam
Blijkens het vorig verslag, blz. 147 en 1 4 8 , kreeg de
Indische Begering gedurende de eerste zeven maanden van
1879 door wisseltrekking en aanbrengst van specie de beschikkiug over eene som van f 33 956 931,:>4 ter voorziening in het zoogenaamd Indisch te kort. In September
bleek echter die aanvulling niet toereikend. De Indische
Uegeiïng liet zich toen eergt f 1 millioen en vervolgens

nog f Vj millioen voorschieten door de Javusche Bank
tegen onderpand van producten , maar loste die sommen,
met de versebenen rente a 2 7 . pet. (ten bedrage van
f 4340,28), reeds weder in de tweede helft van October
(in twee gedeelten) af, nadat twee wissel-in3chrijvingei) ,
respectievelijk van f l l / 2 en f 1 millioen , haar de beschikk i n g hadden doen krijgen over f 2 508 460. Overigens werd
in December nog eeue specie-aanvulling (in Mexicaanaoha
dollars) ontvangen ten bedrage van f' 215 000 '). Dooreen
en ander klom het totaal bedrag der in 1879 tot stijving
van 's lands kas afgegeven wissels ') tot f 30 250 391,94 ,
en dat der uit Nederland ontvangen specie tot f6 430 000.
Gedurende de eerste acht maanden van 1880 is weder bij
's lands kassen ingenomen: f 3 000 000 aan van hier uitgezonden specie (rijksdaalders! en f22 013 985, verkregen door
wi:seltrekki:gen (toten met de inschrijving van 10 Augustus).
Voor de wissel-insehrijvingen zijn bij Indisch besluit dd.
7 Januarij 1880 (Javasehe Courant van Cien 9den dier
maand) nieuwe bepalingen gemaakt in den op blz. 147
(noot 3) van het vorig verslag bedoelden zin.
Terwijl bijlage DD hierachter eenige gegevens bevat
omtrent de uitkomsten van .die in 1879 en 1880 (tot 10
Augustus) gehouden inschrijvingen, volgt hier een algemeen overzigt van de in die jar3a bedongen koersen.
WISSELAFOIFTS IX

99'/, f

M*A

1879.

Indisch

Nederlandsch

Courant.

Courant

6 740.00T
279 030.00

0 700.30
278 332.42»

100

3 288 300.00

3 288 300.00

100>/<

2 3G0 8G4.00

2 300 700.10

100'/.

2 899 328 00

2 913 824.04

IOC/4

5 500 041.00

5 547 330,30 =

101
i01>/„

11 700 003,94

11 823 124,57«

4 204 025.00

4 250 575.32»

WISSEIAFGIFTE IN 1880.

c
M

Koe

15December 1879 (Indisch Staatsblad n°. 332) f l i l 000
333)
854 273
lfi
18
334)
372 000
25
360) 8(i92 20()
355)
302 000
30
356)
39 940
30
357)
649 100
30
(

De rekening over 1873 is nog in bewerking bij de departeinenten van algemeen bestuur in Indie.

Koei sen.

December 1879 nog boven liet Ilde hoofdstuk derbegroot i n g van 1878 zijn geopend , te weten bij ordonnaucie van :

[Nederl. (üost-) Iudie.J

Indisch

Nederlandsch

Courant.

Courant.

100 f
480 584.011 f
480 584,00
100.1
707 025.00
708 392.02»
100.2
1 243 787,00 1 240 274,57
100.3
1 018 203.00 1 023 057,01
100.4
3 470 121.00 3 400 025,48
100.5
4 210 438.00 4 23! 400,19
100.0
1 540 000,00 1 540 2 40 00
100.7
245 000.00
240715,00
100.8
3!)3 7110.00 a) 390 848.00
100.9
87 105,00
87 888,94
101
379 585.00
383 380,85
101.2
235 013,00
238 440,35
101.3
547 000,00 b) 554110,99
101.4
4 472 410,00 b) 4 533 029,82
101.5
2 310 808,00 2 331 500,12

i>. Begrootit gsiekeningen.
In de maand EbptemüKr 1880 zijn aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal drie ontwerpen van wet aangeboden,
strekkende tot vaststelling van de sloten der rekeningen
over de jaren 1867, 1868 en 1869.
De begrootingsrekeuingen van 1870 en 1871 (verg.
blz. 146 van bet vorig verslag) zijn in December 1879 bij
het Opperbestuur ontvangen. Na onderzoek bij iiet Departement vau Koloniën zijn omtrent sommige posten in
deze rekeningen in Junij 1880 nadere inlichtingen van
het Indisch Bestuur gevraagd.
De rekening van 1872 is in het laatst van September
1880 bij het Depa.-tement van Koloniën ontvangen ').
•) ï y d e n s do afsluiting van de mededcclingen in hoofdstuk G
(zie blz. G7 hiervóór, noot 1,) was de rekening hier te lande nog
ingekomen

f30 250 391.94 130 480 905.73
Gcmiddeldo
koers

100767 000 P c t -

f22 013 985,00 f22 183 038.55

100768/ inoo pet.

«) Dit cijfer is f 1,60 lager (tea gevolge van rekenfouten) dan
het ingeschreven bedrag van f 393 700 tegen den koers van 1O0.8 pet.
b) Volgens de adviesiysten der wissels respectievelijk f 557 189,49
en f 4 531951,32. Het gezamenlijk bedrag dezer beide posten komt
echter met dat in het staatje overeen.
') Berekend volgens den koers van f 2,15, waartegen de Moxicaansche dollar in 1879 bjj 's lands kassen werd verhandeld. De kosten van aankoop waren hooger: zy bedroegen voor de 100 000 stuks
f225 450, waarby nog te voegen f 2 263,825 wegens assurantie,
vracht, courtage, verpakking enz. (In Augustus 1880 — Indisch
Staatsblad n». 145 - is de koers verhoogd tot f 2,25.)
3

)

Tot kwyting der overvoerkosten van suppletietroepeu werden

nyiage c.

[5.
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Du v o l g e n d e s t a a t geeft nis n a a r g e w o o n t e een o v e r z i g t | •
v a n de a a n w e z i g e b e t a a l m i d d e l e n in 's l a n d s kassen bij |
h e t einde v a n elke m a a n d van h e t ufgeloopen j a a r .
I Tijdstippen.

]S:uik-

Zilveren

Koperen

papier.

mailt.

i n ii ii t.

Op Java en
Madura. .
In de boften*
bezittingen

Op Java en
Madura. . f 4 249 015 f 7 874 570,40 f 2 253 070,59 f14 370 055,1)9
Indebuiten4 308 005,10
97 453,45
bczittiugen
5 081 258,55
676 800
119457 1)14,54

i) (851 174,90)

28February.
Op Java en
Madura. . f 4 581820 f 8 029 915,75 f 2 173 555,57* f14 785 291,32*
Indcbuitcn4 410 478,30
94 100,94
403 315
4 973 «94,24 5
bezittingen
f 5 045 13: f 12 446 394,05 f 2 207 656.52 I19 759 185,A7
(700 142.10)

31 Maart.
Op Java en
Madura. . f 4 880 550 f 7 973 185,55 f 2 285192,66* f15138 928,21 s
Indebuitenbezittingen
4 128 822,20
96 328,0
474 995
4 700 145,27
f 5 355 545 f 12 102 007,75 f 2 381520,735 119839 073,48 5
(065 571,90;

30 April.
Op Java en
Madura. . f G 250 515 f 8 668 005,70 f 2 337 028,23 f17255 008,93
In de buitenbezittingen
503 920
4 705 847,05
95 587,50 5305 354,55
f 6 754 435 f 13 373 912,75 f 2 432 015,73 f22560 963,48
(617 723,15)

31 Mei.
Op Java en
Madura. . f 5 283 340 f 8 309 934,50 f 2 083 917,03 f15077 192,13
In de buiten
bezittingen
510 070
4 180 232,45
93 219,07 5 4 790 122,12 5

f 5 800 010 f 12 490166.95 f 2 177 137,305 f20467 314,25 5
(531 409,30)

30 Juny.
Op Java en
Madura. . f 5 480 190 f 11 379 435,75 f 1917 464,36 5(18 777 090,11 s
Indebuiten499 955
bezittingen
4 303 332,45
87 911,57
4 891 199.02
f 6 980 145 f 15 682 768,20 f 2 005 375,93 f23068 2*9,13 5
(457 297,40)

31 Juiy.
Op Java en
Madura. . f 5 883 075 f 8 074 902,20 f 1727 914,255 f16 285 891,455
Indehuiten92 041,40 4 906 114,80
559 260
bezittingen
4 254,810,40
f 6 442 335 f 12 929 712,60 f 1 819 958,655 f21192 000,25 5

(449 778,00)|

door het Indisch 1'estuur in 1879 mede wissels op het Departement
van Koloniën afgegeven, ten getale van I . gezamenlijk groot f 65 647.
(In de reeds verloopen maanden van 1880 werden voor geiyk doel
mede 3 wissels afgegeven, te zamen groot f35 957.)
') Het cyfer hier en by de volgende maanden tussclien ( ) vermeld, \vjjst aan, hoeveel onder de opgegeven zilveren munt aan
pasmunt is begrepen.
H a n d e l i n g e n der Staten-Generaal.

Koperen

papier.

u i ' t ii f

munt.

31 Aug.

31 Januarjj.

f 4 024 815 t 12 182 575,50 f 2 350 63 1,04

Zilveren

TOTAAL.

I
Tijdstippen.

Baak-

Bijlagen.

1880-1S81.

3 303 095 f 7 939 039,00 I' 1 752 023,27 f13054 757,87
A16 430

4 375 763,25

96 553,61

4 988 740,86

f 3 879 525 f 12 315 402,85 f 1 848 576.88 ,••18043 504,73
(467 31)8,00)
30 Sept.
Op Java en
Malura. . f 3 074 195 f 6 028 739,40 f 1 782 995,69 110885 930,09
Indcbuitcn500125
3 814 205,85
104 0111,00
bezittingen
4 42-1349,91
f 3 580 320 f 9 842 945,25 f 1 887 014,75 115310 280,00
(541451,60)
31 Oet.
Op Java en
Madura. . f 3 804 455 f 6 368 545.35 f 1 847 378,90 s f12020 379,255
In de buiten
86428,34 5 5109 736,24 s
bezittingen
703100
4320 147,90
f 4 507 015 f 10 688 693,25 f 1 933 807,25 117130 115,50
(565 086,00)
30 Nov.
Op Java en
Madura. . f
In de buiten
bezittingen I

f 7 261943,60 f 1 860 476,48 f13491180,08
517 795

4 307 104,60

94889,49 5 4 919 789,09*

f 4 886 555 f 11 561) 048,20 f 1 955 365,97 5 0 8 410 909,17*
(634 287,55)
31 Dec.
Op Java en
Madura. . f 5 467 510 f 8 777 280,30 f 1976 491,59 f16 221 281,89
Indebuitenbezittingen
386 995 4 278 305,25
81426,88 s 4 746 727,13'
f 5 854 505 f 13 055 585,55 f 2 057 918,475 f20968 009,02*
(684 857,35)

§ 3 . Verkoop

tan

producten.

Veilingen. Bijzonderheden n o p e n s d e n afloop d e r in 1879
g e h o u d e n v e i l i n g e n van g o u v e r n e m e n t s p r o d n e t e n zijn o p g e n o m e n i n hoofdstuk O h i e r a c h t e r ; in bijlage K E v i n d t
m e n eene z a m e n t r e k k i n g v a n de u i t k o m s t e n d e r v e i l i n g e n
hier te l a n d e , w a a r u i t blijkt d a t de voor g o u v e r n e m e n t s r e k e n i n g in 1879 v e r k o c h t e koffij, t i n e n k i n a b a s t b r u t o
o n b r a g t e n f 4 8 004 281 , en d a t de o n k o s t e n v a n t r a n s p o r t
en v e r k o o p , g e r e k e n d van de o v e r n e m i n g d e r p r o d u c t e n
u i t de a f s c h e e p p a k h u i z e n op J a v a en M e n a d o a f , beliepen
f 3 8 8 0 1 8 3 , te splitsen als v o l g t : k o s t e n van a f l a d i n g in
Indie f 2 3 2 150 , zee-assurantie f 310 066 , kosten van zeevervoer f 1 2 3 9 9 0 8 , r e g i s t r a t i e r e g t f 3 2 8 9 1 1 , m a k e l a a r s c o u r t a g e f 4 6 6 4 0 8 , commissieloon d e r N e d e r l a n d s c h e H a n del m a a t s c h a p pij f 941 2 2 9 , p a k h u i s h u u r , veilingkosten ,
kassiersloon , e n z . f 3 6 1 5 0 2 .
Betrachtingen.
Als n a a r g e w o o n t e w o r d t in bijlage F F
h i e r a c h t e r een o v e r z i g t g e g e v e n van de verschil lende l a d i n g e n g o u v e r n e r n e n t s p r o d u c t e n die s e d e r t 1 J a n u a r i j v a n
h e t v e r s t r e k e n en g e d u r e n d e de eerste m a a n d e n v a n h e t
loopende j a a r o p J a v a en in Menado door stoom- e n z e i l s c h e p e n zijn i n g e n o m e n ten overvoer h e r w a a r t s . I n ' t g e ") Bovendien wordt nog als in de kassen aanwezig opgegeven
een bedrag van f 1304 000 aan „niet ingewisselde assignatien". I n
de opgaven over de vroegere maanden vindt men dien post niet
vermeld.

15.
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lieol bedroeg in 1879 het aantal beladingen 84 (31 in
stoom- en 53 in zeilschepen), tegen 105 en 89 in 1877
en 1 8 7 8 , toen achtereenvolgens 25 en 23 malen van stoom-

[Nederl. (Oost-) Indie.

schepen werd gebruik gemaakt. Ken overzigt van de hoeveelheden , tot welke die verschepingen betrekking hadden ,
volgt hieronder.

AFGELADEN HOEVEELHEDEN ( i N l'IKOLS).

AANTAL EBIZEN

Pet. van

de
STOOM- OF ZEILSCHEPEN.

hoeveelheid,

ondar j onder
N^'^-lvrecmle

landsche,
vlaai

I

Koffij.

Tin.

ingenomen

Kina-

Te samen.
bast.

vlajr.

d'-or
alle bodems
te namen.

1877.

Stoomschepen aan welke retourbelading is verzekerd ' ) . . . .

|
1
»

11

13
80

Andere stoomschepen
Zeilschepen

80 113

20 900

35 275

32 772

804 057
919 445

1)5

10 C.08

745
331
»

64 280

1 076

984 801

46 391

534

133 940

18.97

101 758

10.33

OS 378

6.94

814 665

82.73

100

1878.

Stoomschepen aan welke retourbelading is verzekerd. . . .
Andere stoomschepen.
Zeilschepen .

.

.

.

18

»

5

•

18 750

6 250

25 000

3.54

66

>

514 314

32822

>

547 136

•77.49

620 079

85 463

534

706 076

100

68 255

30 892

99 841

10.58

99 656

19 301

694
123

119 080

12.63

706 428

17 667

•P

724 095

76.79

874 339

67 860

817

943 016

89

87 015

1879.

Stoomschepen aan welke retourbelading is verzekerd. . . .
Andere stoomschepen
Zeilschepen

»
2
1

17
12
52

84

De vrachtmarkt vertoonde in het afgeloopen jaargroote
afwisseling. Voor de in 1879 van JRTA na:ir Nederland
verscheepte producten liep namelijk de bedongen vracht
per last uiteen als v o l g t : de stoom vracht van f 55 tot
f 80 voor koffij , en van f 10 tot f 40 voor tin ; de zeilvracht van f 17,50 tot f 65 ! ) voor eerstgenoemd , en van
f 4,37' tot f 10 voor laatstgenoemd artikel. Kinabast werd
uitsluitend in stoomschepen afgeladen , telkens tegen f 80
per last.
De retourbevrachting van de stoomschepen der maatschappij » Nederland " bleef in 1879 nog geregeld op den
voet van het oorspronkelijk contract dd. 19/17 April 1877 ,
waarbij het Gouvernement zich verbonden had oin eene
lading gouvernementsproducten 1e verstrekken voor elke
der jaarlijks in den geregelden maildienst te volbrengen
17 reizen. Vermits evenwel, ingevolge de reeds op blz. 141
van 't vorig verslag vermelde nieuwe postovereenkomst
met genoemde maatschappij, hare stoomschepen sedert
Junij 1879 tot 26 reizen 'sjaars verpligt zijn, is met 1
Januarij 1880 ook het contract voor het transport van producteii door een nieuw vervangen , dd. 31 December 1879 ,
waarbij de aanspraak op retourbelading tot al de 26 in den
geregelden po>tlienst te volbrengen thuisreizen is uitgestrekt,

') Ingevolge liet op 1 Mei 1877 in werking getreden contract
met de stoomvaartmnatschappjj „Nederland'' dd. 10/17 April van
genoemd jaar (Bjblad op het Indisch Staatsblad n». 322'J), sedert
1 JanuaTf 1880 vervangen door de overeenkomst van 31 December
1879, waarover straks meer.
2
) Voor den overvoer naar Menado herwaarts fin twee ladingen)
•werd bedongen t' 57.50 en f 60 per last.

100

doch de gemiddelde belading per reis 3) van 260 last (195 last
koffij of kinabast en 65 last tin) is teruggebragt tot 240
last (200 last koffij of kinabast en 40 last tin), zoodat de
maatschappij thans regt heeft opeenejaarlijksche belading
met 6240 last, tegen 4420 last volgens de vroegereregeling. Verder is bij het nieuwe contract voor het t i n , voor
welk artikel eene eigenlijke vrachtmarkt op Java ontbreekt,
ee:i vast vrachtcijl'er aangenomen , ten bedrage van f 30
per last, zoo als reeds in den regel werd te goed g e d a a n ,
zijnde f 10 minder dan in 't vroegere contract als maximumvraebt was bedongen. Daarentegen is ten aanzien der
vracht voor koffij de bepaling behouden dat deze zich
regelt naar de stoomvracht van den d a g , behoudons dat
eene betere formule gekozen is voor de aanduiding der
wijze waarop die vracht van den dag is te bepalen 4 ). De
bepaling, dat in geen geval meer dan f 105 per last wordt
betaald, is behouden. Terwijl liet contract van 1877 geene
inladingsplaatsen noemde, zoodat alle havens op J a v a ,
waar gouvernementsproducten worden afgescheept, aan
de booten der maatschappij ter inlading konden worden
aangewezen , is nu overeengekomen dat de producten zullen
3
) Voor de onderscheidene reizen kan het quantum verschillen,
mits de belading per bodem niet honger ga dan GOOlast, waaronder
hoogstens 500 last koffij.

*) Niet enkel verschepingen (tot par.(jen van 1000 pikols) met
hetzellde stoomschip zullen namelijk den maatstaf moeten leveren,
Baai ook die niet andere gelijktijdig in lading liggende 1ste klasse
NeJerlandsei.e .stoomschepen die op Java hunne volle lading innenien. Bf| verschil tusschen d'1 vrachtkoersaii wor.'t het niiddencijfer
als vracht van de i dag aangenomen. Hiermede ia in hoofdzaak bestendigd hetgeen reeds, met onderling goedvinden, als praktijk gold.
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worden beschikbaar gesteld in een tiental mot namen genoemde havens op Java's noord- en oostkust en overigens
te Tjilatjap aan de zuidkust. Kcbter is liet billijk geacht

nopent net Bandoen van laatstgenoemde haven Benige bijzondere regelingen te maken. Zoo sullen hoogstens slechts
vier reiz(Mi 'sjaars naar Tjilatjap beiioeven to worden ge-

jaan

' n dé maanden jaarlijks vooraf aan de maatschappij

op te geven — on zal zooveel mogelijk gezorgd worden
dat er telker.l 500 lasten koffij ter inlading beschikbaar
zijn. Verder is voor de inscheping te Tjilatjap eeno extra
vracht tot een matig bedrag toegestaan , gelijk ook g e noten wordt door te Tjilatjap ladende zeilschepen. Kn
eindelijk is overeengekomen dat de te Tjilatjap In te nemen
ladingen niet zullen onderworpen zijn aan de gewone
vraciitvermindering bij het innemen van groote ladingen
op andere plaatsen (5 pet. voor du hoeveelheden boven de
200 last en 10 pet. voor de hoeveelheden boven de 400 last).
Atsuraulie.
Zoo als in vorige verslag-en werd medegedeeld, is sedert het laatst van 1874 herhaaldelijk moeten
worden afgeweken van den indertijd aangenomen regel
om de lading-en gouvernementsproducten te beperken tot
zoorianige hoeveelheden als de waarde vertegenwoordigen
waarvoor het Gouvernement geene verzekeringen sluit
(f 500 000 per zeilschip en f 600 000 per stoomschip). Hoe
vele der sedert 't laatst van 1874 verscheepte bidingen
eene grootere waarde hadden, en voor welke bedragen
assurantiën moesten gesloten worden, kan blijken uit het
volgende overzigt.

Tijdvakken
waarin de assurantiën

Aantal
schepen
met
gedeeltelijk
verzekerde
ladingen

"Verzekerde waarde i n :

gesloten werden.

lil üi
tM
ai

zeil-

stoom-

schepen.

schepen.

T e zamen.

ai

4Sept. 1876

2-2

11

9 315 000

n

a)
f 6 048 000
rt)
9 315 000

5Sept.l876 „ 24Aug.l877

10 040 000

•fl

10 040 000

!Aug.l874t/m
7Sept.l875 „

6Sept.l875

17

11

f 0 048 000

a)

")

31

1>

S 5 A u g . 1877 „

9Aug.l878

10

7

l O A u g . 1878 „

9Sept.l879

33

2

lOSept. 1879 „

9Sept.l880

54

11

3 134 500 f 1 833 000
11 873 500

4 969 500

215 000 12 088 500

27 542 000 2 595 000 30 137 000

o) Verbeterde opgaaf.
De in laatstgenoemd tijdvak betaalde premien van assurantie waren gelijk aan die blijkens 't vorig verslag in
1878/79 betaald.
§ 4

Andere bronnen van
A.

inkomst.

Verpachte middelen.
O p i u m p a c h t.

1°. Java en Madura.
Pachtregrtinfl. Ih het reglement op de opiumpacht (Indisch Staatsblad 1874 n°. 228) werd in het afgeloopen jaar
slechts éene wijziging gebragt, welke de straffen betreft
tegen overtreding bedr-igd. Bij de ordonnancie van 22
Januarij 1877 (Indisch Staatsblad n°. 24) werden , zoo als
in bet vorig verslag, blz. 150, is herinnerd, de straffen
v e r l i g t , die gesteld waren op een aantal overtredingen ,
opdat j e z e , in het belang van eene spoedige afdoening,
voortaan door den politieregter en niet meer door den
landraad zouden worden beregt. Omtrent de werking van
dien maatregel k;ai nog g:e:i gegrond oordeel worden
geveld. In afwachting van hetgeen de ervaring daarom*
trent zal leeren , werd echter in de bedoelde bepaling eenige
verbetering gebragt bij art. I der ordonnancie van 27
Augustus 1870 (Indisch Staatsblad n°. 262). Met intrek-
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king van de ordonnancie in Indisch Staatsblad 1877 n°. 2 4 ,
is de bij dat Staatsblad gewijzigde zinsnede van art. 23
van het opiuinreglement nu vervangen door eene nieuwe
redactie , volgens welke de ligtere straffen niet meer van
toepassing zijn in geval van recidive. De bepaling is voorts
uitgebreid tot het onwettig vervoeren van opium , daar zij
vroeger ten onregte alleen betrekking bad op eenvoudig
bezit en op verkoop. Eindelijk geldt zij nu r.iet meer alleen
in het geval dat met onwettige opium overtreding plaat!
heeft, maar zijn de ligtere Straffen nu mede van toepas»
sing op verboden handelingen met wettige opium.
Met het einde van 1880 vervallen de loopende pnohtovereenkomsten , zoodat vóór dien tijd het regt tot den
verkoop van t p i a m op nieuw moet worden verpacht voor
aile gewesten van Java en Madura. De nieuwe voorwaarden
zijn afgekondigd bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 142, en
zijn gegrond op dezelfde beginselen als de voorwaarden voor
de jaren 1878 tot en met 1880. Weder is bepaald dat de
verpachting tweeledig zal worden gehouden: voor bet jaar
1881 alleen , en voor de drie jaren 18^1 tot en met 1883
te zamen.
De maxima, voor de verstrekkingen gedurende den

pachtttermijn 1878-1880 aangenomen, bleken na opzettelijk

onderzoek in verscheidene gewesten onvoldoende voor do
werkelijke behoefte. Voor de perceelen Cheribon, Pekalongan, Soerakarta, Madioen, Kediri, Bembang, Probolinggo
en Bezoeki moest een hooger maximum bepaald worden,
terwijl alleen in het perceel dat de gewesten Bantam,
Batavia en Krawang omvat van een lager maximum sprake
kun zijn. Dientengevolge is het totaal der maxima van
jaarlijksche verstrekking op 176 580 katti's gesteld, of
12 900 katti's meer dan voor den verstreken pachttermijn.
Het aantal verkoopplaatsen (kitten) is van 763 op 824
gebragt. In 7 paehtperceelen werd eene vermeerdering van
het aantal verkoopplaatsen noodig g e a c h t , namelijk : in
elk der perceelen Banjoenias en Pasoeroean met 2 , in Pamakassan-Sumanap met 3 , in Kediri met 6 , in Rembang met
1 0 , in Madioen met 1 3 , en in Soerakarta met 25 kitten.
Opbrengsten der pacht. Uit hoofde van de mindere prijzen ,
waarvoor zich het Gouvernement ook inden loop van 1879 ,
wegens de verdere daling der m a r k t (zie vorig verslag
blz. 150) de opium kon aanschaffen , is de winst over 1880
op de verstrekkingen aan de pachters, zoowel wat betreft
de Levantsche als de Bengaalsche opium, berekend op f 16V3
per k a t t i ; terwijl het voordeel over 1879 gesteld kon worden voor de eerste soort op f 15 1 /. , voor de tweede op f 15
per katti. Daar echter dit jaar weder eene buitengewone
stijging in de opiumprijzen valt waar te nemen, kan worden aangenomen dat voor 1881 de verstrekkingsprijs, die
voor de nieuwe verpachtingen onveranderd is gebleven ,
weder nader zal komen bij de kosten waarop de opium
aan het Gouvernement te staan komt.
Eene berekening van de geldelijke uitkomsten der pacht
voor elk perceel in n°t bijzonder over 1879 en 1880 wordt
aangetroffen in bijlage G G , waaruit blijkt dat de inkomsten die het Gouvernement gedurende 1880 uit de opiumpaeht mag- verwachten , voor alle gewesten op Java en
Ma dura te zamen , geschat worden op f 12 943 0 0 2 , terwijl
over 1879, volgens eene herziene opgaaf ; ) , de totale
inkomsten behooren te worden gesteld op f 1 2 734 412
(f 10 243 272 aan pachtschat en f 2 491 140 aan winst op
de opium). Men berekent dat over 1880 de winst op de te
verstrekken opium f 208 5')0 meer dan in 1879 zal bedra»
gen , terwijl (ie pachtschat onveranderd is gebleven.
Verstrekkingen. Ook gedurende het afgeloopen jaar werd
we.Ier bewillig; in eemge verzoeken van pachters om meer
Bengaalsche en minder Levantsche , of omgekeerd meer
Levantsche en minder Bengaalsche opium lo ontvangen
dan bij de toewijzing' der pacht of later was bepaald. <>orspronkeUjk (bij de uitgifte"der paehtperceelen) wasaangenotnen dat de' maximum hoeveelheid van 10;J (>20 katti's
o p i u m , welke alle pachters te zamen over een jaar konden
erlangen, zou bestaan uit 75 7S0 katti's Levantsche en
87 840 katti's Bengaalsche opium. Ingevolge de toegestane
i) N a d e afsluiting van het vorig verslag is namelijk in d e v e r h o u d i n g d e r te v e r ^ r ^ k e n soorten nog e e n i g e w i j z i g i n g g e k o m e n ,
wanrover straks meer.
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,ekr<
wijzigingen hebben echter da paehtan regl gekregen
°1'
et:n ïiiiixiinum van 72 430 katti's Lavantache on 91190

katti's Bangaalaebfl opium In 1878, en van 71 480 katti's
Levantsche en 92 140 katti's Bengaalsche opium in 1879.
Bij iedere wijziging in de te verstrekken hoeveelheden van
elke soort werd bedongen dat de winstderving, die daaruit
voor den lande mogt voortvloeijen , door den pachter KOU
worden vergoed ').
In d': meeste der 21 pachtpereeelen warden lu 1878 en

1879 da rnaaima-hoavealhedan genomen. Biecht* in 8 per-

ceelen hieven de aanvragen der pachters .'.aar beneden,

en wel voorde navolgende b&lrag in (uitgedrukt in katti's
en malta's van " u o o k a t t i ) :
1078.

2000
500

Bantam-llatavia-Krawang

Pekalonmn
.lapara

m

. . . •

Probolinggo .

.

.

.

Banjoewangi .

.

.

903 -°°

197 : "

82 '•'

10

.

Kediri J

1 200':o«

Madura-Sampang . .

4 440 463

Verstrekte
hoeveelheden

(De gewesten

ru«e o|iium (in

Bantam. Batavia en

katti's)

Krawang maken

gedurende

te zamen één perceel uit.)

ïsr.i.

Bantam .
Batavia .
Krawang.
Cheribon .
Tagal . .
Pekalongan
Sainarang
Japara. .

Sembang,

Soerabaija
Pasoeroean .
Probolinggo.
Bezoek i
Banjoewangi

Banjoamaa

720
5 699"-»
480
2 400
6 000
6 000
24 000
7 500
15 000
21 600
5 096M(">

.
.
.
.
.
.
.
.

11600

.

.

.

. . . .

Bagelen
Kadoe
Djokjokarta....
Soerakarta
. . . .

Madioan
Kediri
Pamakaaaan-Sumanap
Madura-Sampang. .

GO
4 400

Q1100

Pamakassan-Sumanap

PACHTPERCEELEN.

106 «400

lOOl' 01 »

»

S

»

31 80ü
500

Bezoeki

1 883*"},
360
3 600
3 000
5 400
G 000
15 O in
10 800
10 '.198'
695 l
3 600

158 461»'%,

68 051 • "
90 410

159 1 7 9 ' » '

158 4 6 1 » "

Gedurende 1879 werden in Indie ontvangen 591 kisten *)
Levantache opium, waarvan de kosten , mot inbegrip van
die der verzending, gemiddeld Icwameu te «taan op f 1331,64

per kist, i»i 900 kisten Bangaataenaopium, welkegemid-

deld tegen f 1333,04 per kist in India geleverd werden
door de factorij der Nederlandsoha Handelmaatschappij.
Voor de 733 kisten Levantsche en 920 Bengaalsche o p i u m ,

in 1878 aimgabragt, was gemiddeld f 1437,32' au f 1485,59

per kist betaald.
Hieronder volgt eene berekening van hetgeen de verstrekte opium den pachters der verschillende perceelen in

1500

y>

Paaoaroaan

l«7i).
] 500 "

De verstrekkingen bedroegen (made In katti's en matta's) in elk der heide jaren achtereenvolgens:
Levantsche opium
70 324 "»
Bengaalsche •
88 855 « •

>
5 158 " 6

1879 heeft gekost, zoomede eene opgaaf van da gemiddelde

prijzen waarvoor de opium gedurende de jaren 1878 en
1879 door hen gesleten is. Even als in het vorig verslag
Wordt vermeld de ge mi kielde opbrengst door de pachters
vermoedelijk verkregen van 1 katti ruwe opium , ongeveer
gelijkstaande met V: katti (8 thails) bereide opium. Men
heeft getracht juistere gegevens dan vroeger te verkrijgen
door de mededeelingen der pachters te controleeren, door
te letten op de verhouding van den verkoop per matta en
dien bij grootere hoeveel lieden , alsmede op andere omstandigheden die op de berekening invloed kunnen uitoefenen.
Evenwel hebben de hierbedoelde cijfers slechts eene betrekkelijke waaide en kan voor de juistheid niet worden ingestaan.

Gemiddelde verkoopprijzen van
Gemiddelde
AVegens
bereide opium (1 thail bereide = 2 thails
opbrengst door
pachtschat en
de pachters
inkoopprijs
ruwe opium).
(deze laatste a gedurende 1879
verkregen
f 30 per katti;
van 1 katti ruwe
is de in
1878.
1879.
opium.
1879 verstrekte
ongeveer ge1ijkruwe opium
den pachters te l staaude aan
staan gekomen /j katti 8 thaiis' Per thail Per matta' Per thail Per matta
bereide opium.
per katti op:
;'.'i6 katti) (>/,ootb.ail)-('/i« katti). i'/ioo thail).

Bedrag
van
den pachtschat
over 1879.
zonder
bijberekeuing
van den
prijs d-r opium
I

685 200

rti f *129,30

163 200
456 120
342 600
1 212 000
312 000
495 720
949 V00
415 200
170 400
fl 200
12 132
231 000
189 600
444 120
564 120
960 000
828 000
1 596 000
35 340
90 120
f 10 243 272

9S,00
106.02
87,10
80,50

f

•71.60
63,05
73,9 i'

•111,46
* 88.40'
*83,8'J'
* 63,70
9't. 17
93,20
112.24'
124.02
94.00
106,67
'175.11
* 89,32
55,03

116,00 ' 14,00
182,00
16,00
172,00
15,00
10,00
90,77
12,00
125,00
14,00
120,00
10,91
195,20
9.00
90,00
8,00
74,00
14,00
110,00
18,40
96,00
11,16
110,00
10,00
120.00
91,46 i) »
12,50
140,00
17,11
184,00
14,10
107,00
29,50
168,00
11,10
90,00
lo.iio
120,00
21 22
186,00
12,00
59,16'
11,00
71,96

0,28
0,26
0,30
0,14
0,15
0,15
0,13
0,12
0,10
0,16
0,20
0,13'
0,18
0,20
0,24
0,24
0,20
0,37
0,13
(1.20
0,23
0.14
0.12'

13,50
15,00
16,00
8,64
16,00
15,00
12,20
10.00
8,00
11,00
12,00
10,00
10,00
8.00
12,50
13,00
13,32
12.50
11,25
10,00
12,00
< i,5o
11,00

0,30
0,30'
0,32'
0,14
0,15
0,15
0,12
0,12'
0,10 3
0,15
0,12
0,12
0,20
0,20
0,22 =
0,26
0,13
0,20
0,11
0,20
0,20
0,11
0,12

n) DR met een * gemerkte sommen betreffen pachtpereeelen waar de verstrekkingen beneden het maximum zijn gebleven. Uit de opgaaf in 't vorig verslag (blz. 1.11) kan bljjkon hoeveel de opium aldaar aan de pachters (wegens pachtschat en inkoopprijs) gemiddeld
zou hebben gekost indien z.jj de volle hoeveelheid genomen hadden waarop zij regt hadden.
6) In 1878 bedroeg de grootste hoeveelheid waarvan uit Banjoewangi de debietprjjs was opgegeven slechts >., thail; voor 1879 is
de debietprijs ook van 1 thail opgegeven, onder aanteekening dat bjj grootere hoeveelheden dan van '/< thail weinig verkocht wordt.
') Do p u i t t e n betalen namelijk aan het Gouvernement voor de
Levantsche opium even veel als voor de Bengaalsche, maar het
Gouvernement wint soms op de verstrekking van de eene soort veel
meer dan op die van de andere, daar de kosten van aanschaffing
zeer U : Ï H kunnen loopen.
) De pachter van dit perceel nam alleen in de eerste maanden

van 1879 minder d.in het maximum. Later nam hij niet alleen de
volle hoeveelheid, maar verzocht zelfs om eene vcrhoogiiig. Dat verzoek werd afgewezen, daar men vreesde dat eene verlaging van
de debietprijzen het gevolg van de inwilliging zou kunnen zijn.
s
) De kist — 100 katti's of Gl7« K.G.

agc C.

Tweede Kajicr. 1,3
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Koloniaal verslag van 1880.

Aauzuherinu
der pacht/wniiinf/cn. Aan pachtsehat over
December 1878 tot en met November 1879 wiw in 1H79
te ontvangen f 10 241387. Met inbegrip der betalingen
op den achterstand over vroegere jaren werd in liet :ifgeloopen jaar wegens pachtscbat en boete voor te late betaling in 's lands kas gestort f 10 250 827,30, tegen
f 10420907,47'in 1878. De paciiter van iiet perceel Ciieribon
was niet in slaat om de verschuldigde betalingen geregeld te
voldoen, 't geen door hem zelven werd toegeschreven aan
verliezen die de smokkelhandel hem had toegebragt, doch
door den resident aan het slechte beheer van den pachter
en zijn personeel. Met l Janimrij 1880 is de pacht met
al de daaraan verbonden rogten en verpligtingen in andere
handen overgegaan. De vroegere pachter bleef toen — hoewel een zijnor borgen in den loop van 1879 reeds een
achterstand van drie maanden had aangezuiverd — ter
zake van de pacht in de laatste maanden van 1879 nog
belast met eene schuld van f 21 000 (sedert met 10 pet.
boete vermeerderd), die geregtelijk ingevorderd zou worden.
In het vorig verslag ( dz. 152; is vermei I dat aan den
beheerder der pacht van het perceel Banjoemus over 1877
was toegestaan om den op die pacht rustenden achterstand , totdat hij of zijn medeborg in betore omstandig"
helen zouden zijn g e r a a k t , met f 420 's maande af te
betalen, onder voorwaarde dat over de schuld , voor zoover
die de pachtsom betreft, 0 pet. rente zou worden vol laan.
Op grond d a t , althans in den beginne, de bijnetaling van
rente te bezwarend eou zijn , is tot de intrekking van de
bedoelde voorwaarde besloten. De betaling van f 420 vindt
geregeld maandelijks plaats.
Ter zake van den achterstand der pacht van Soerakarta
over 1875 waren, blijkens het aangeteekende in het verslag van 1878 (blz. 15")), tegen den toenraaligen pachter
en zijne borgen twee vounissen verkregen , een tot betaling
van de nog verschuldigde pachtpenuingen , een ander tot
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ontbinding der pachtovereenkomst, met vergoeding van kosten, schade en interessen, beide vonnissen uitvoerbaar bij
lijfsdwang. Dotermijn, waarvoor de hoofdschuldenaar naar
aanleiding van het eerste vonnis in gijzeling was gesteld,
eindigde in don loop van 1879. Tegen dien tijd werd hij uit
kracht van bet tweede tegen hem gewezen vonnis nogmaals
in de gijzeling » aanbevolen", met de bedoeling dezelfden
maatregel ook op do borgen toe te passen. De Loofdschuldenaar verzette zich tegen de » aanbeveling" op grond dat de
schuld, waarop zij betrekking h a d , dezelfde was als die,
waarvoor hij reeds drie jaren in gijzeling had doorgebragt,
daar beide voortsproten uit hetzelfde pachtcontract. Het
verzet werd echter zoowel in eerste instantie als in hooger
beroep ongeldig verklaard , zoodat hij tot 18 September
1882 in lijfsdwang kan worden gehouden. Daarop gevolgde
verzoeken van zijnentwege om ontslag uit de gijzeling
werden afgewezen. Intusschen hebben de dwangmaatregelen tegen deze schuldenaren nog geenerlei betaling ten
gevolge gehad.
Do geregtelijko maatregelen tegen de personen, betrokken in dan achterstand wegens de pacht van 1 8 7 1 ,
hebben tot uitkomst gehad dat eene som van f 94 507,26
in 's lands kas <restort i s , en de schuld — die volgens het
verslag van 1874 (blz. 153) bij het eind van 1873 f918 161
bedroeg — verminderd is tot f 446 321,74. De weeskamer
is nog niot gereed met de vereffening van de boedels van
drie der schuldenaren, die bij regterlijk vonnis, gewezen
op verzoek van den landsadvokaat, verklaard werden in
staat van kennelijk onvermogen te verkeeren, zoodat nog
niet bekend is wat uit die boedels aan het land zal worden uitgekeerd.
Sluikhandel. Uit het volgend overzigt blijkt de uitslag
van de tegen den sluikhandel genomen maatregelen over
1879, vergeleken met de in 1878 verkregen uitkomsten.

1 H T H. a)
Getal
aanhaling-en.

1 8 7 9.

Aangehaalde
hoeveelheden, b)

Aangehaalde
hoeveelheden, b)

Getal
aanhalingen.

G E W E S T E N.

B
3

"*
&
o
p
p
p
si

Batavia
Krawang
Preanger regentschappen

o

o
o

^2

£

ei

B

»
»
»

Bantam

9

•s
f—<

o

O

3

151 151
11 11

12

»

1

Rem bang

14

Soerabaija

1 546 54'

1 720

7

57.

68 3 161 3 225

8 195

11

Japara

. . . .

Transporteeren

.

9

8

1503

. . . .

7
7
>
5
4
4
3
3

229

8

c) 16 c)809 c) 821

Samarang

4
5
5

228

8

. . . .

14
10
8

7

147o

Pekalongan

1
546
»

1

3 038

Tagal

o

13

V,
8
6
>

Cheribon

1
325

»
13 13
»
49 49
»
62 62
»
90 90
20 593 013
31 828 859

I

£

I

8

8

10

58

15

55

55

39

12

2
>

113

113

25

•

75

75

662
107
167

52

722

774

2 648

36

890

926

3 337

31

995

1026

2 673

2

284

286

3 456

4
4
11
3
9
12
10
11

12Ö

3 381

3 500

13 003

4

o) Sommige cijfers van het vorig verslag zju verbeterd.
b) Waar bereide opium is aangehaald, is de hoeveelheid herleid tot ruwe.
e) Van de 821 aanhalingen hadden er 4 plaats waarbij te gelijk met ruwe ook bereide opium werd in beslag genomen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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1 H 7 H. a)

Getal

Aangehaalde
hoeveelheden, b)

aanhalingen.
G E W E S T B N.

187».

Getal
aanhalingen.

s'
<D

68 3161 3225

Per transport .
Pasoeroean

>

. . . .

Probolinggo.

.

.

.

Banjoewangi

.

.

.

Soerakarta

. . . .

. . . .

.

.

ff

M

H

8195

11

9

i

162

153

9

6

6

198

196

411

15

2

9

8 d) 82 d) 89

6

1 358

7

(i

7>

20

20

5

13

1

X>

34
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9

5

4

7>

73
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14

10

»

187

187

24

13

111

359

470

22

11

859 1051 1910

402

3

58

Totaal

•f.

162
1

d)

Banjoemas

Totaal.

o

Bereide

o*

Matta's.

3

157

215

253

y>

i

4
7>

9
5

g
O

O

m

»5

E
B

8?

E-i

m
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1

125
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3506

13 003

4

9

4

»

125
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44
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5

2

180

182

49

6

6

7%

94

63

14

2

i rf) 94

O

(1)

»

5

14

»

8

8

3

6

6

4%

»

45

45

4

4

8

107,

»

144

144

9

9
o

7

2

92

93

23

7

107 ƒ ) 209

25

3

6

7

</) 1949

388

4

5

6V.-

4
»

1
/ ) 1 0 5 f)

5 % 0 931 (?) 1059

»

1

8Vi

1

110

136

246

107

10

5

9

358

358

248

15

3

130

130

22

9

5

1%
7

i

639

639

89

1

9

4

•

>

14Ü

146

54

3

8

4

•

1105 6260 7366 (?) 10 996

H
P-.

Aangehaalde

hoeveelheden, h)

1 e) 9 e) 7 % 1275

5859

7089 h) 14 594 h) 9

i) 7 *)2%

<0 Eene aanhaling had plaats waarby te geiyk met ruwe ook bereide opium werd in be3lag genomen.
e) Van deze hoeveelheden werden in ruwen staat aangehaald 2284 katti's, 2 tji's en VU matta's.
f)

Van de 209 aanhalingen badden er 3 plaats als bedoeld onder d.

g) Als boven van 1949 aanhalingen 41.
A) Van deze hoeveelheden werden in ruwen staat aangehaald 2800 katti's, 7 thails, 9 tji's en 3 matta's.

In de gewesten Samarang, Japara en Rembang, waar
Aan boord van een Engelsch stoomschip ter reede van
de grootste sluikhandel gedreven wordt, nam het getal Batavia werden ongeveer 90 katti's bereide opium in beaanhalingen in 1879 weder aanzienlijk toe , even als in de slag genomen. Een ander maal legde de recherche van
residentien Batavia, Tagal en Bagelen. Daarentegen wer- die plaats de hand op eene hoeveelheid van 113 katti's
den in Bantam , Krawang , de Preanger regentschappen , bereide opium. De recherche van .Soerabaija vond ter reede
Pekalongan , Soerabaija , Pasoeroean , Banjoewangi, Pro- aldaar 8'/5 pikols bereide en 3 pikols ruwe opium in een van
bolinggo, Kadoe, Djokjokarta, Kediri en op Madura in het oosten komend vaartuig. Te Pekalongan werd ontdekt
1879 minder aanhalingen gedaan dan in 1878. Vooral in dat in de inhouten van eene met kalk geladen praauw
Soerabaija , Kediri, Kadoe en Djokjokarta was het verschil uit Rembang 71 katti's bereide opium verborgen waren.
belangrijk.
In Probolinggo wordt een der zoons van een vroegeren
In het geheel kwamen gedurende 1879 277 aanhalingen kapitein der Chinezen verdacht gehouden van het drijven
minder voor dan in het voorafgegane jaar. De totale aan- van een sluikhandel op groote schaal. Men heeft hem
gehaalde hoeveelheid was daarentegen 3598 katti's grooter echter nog niet op eene overtreding kunnen betrappen ,
dan over 1878. In de residentie Rembang slaagde men er maar zijn broeder is wegens sluikerij veroordeeld, en dit
in op het spoor te komen van eene overtreding begaan schijnt een gewenschten indruk te hebben gemaakt.
door een der grootste opiumsmokkelaars uit het gewest,
De beschik baarstelling van twee ambtenaren tot tegengang
een Javaan , van wien vermoed wordt dat hij uitsluitend van den opiumsluikhandel in de residentie Batavia heeft
aan den opiumsluikhandel zijn zeer aanzienlijk vermogen tot de vermeerdering van het getal aanhalingen bijgedradankt. Hij werd ter zake gestraft met drie maanden dwang- gen , ook in de afdeeling Stad en voorsteden. De opiumarbeid. Ook werd een der dessahoofdeu betrapt op het af- pachter kon er in den loop van het jaar zijne debietprijzen
geven van opium. In de afdeeling Toeban werden bij ver- verhoogen. In Rembang heeft de tijdelijke aanstelling van
schillende gelegenheden 137, 173, 125, 171 en 152 katti's twaalf mantri's voor de bestrijding van den sluikhandel
bereide opium aangehaald. In de afdeeling Rembang werd nuttige gevolgen gehad. Nadat de resident van Krawang
eenmaal de hand gelegd op eene hoeveelheid van ruim 100 de politie in zijn gewest had aangespoord tot waakzaamkatti's, en later nog eens op 57 katti's bereide opium. Bij heid , werd aldaar in het begin van 1880 de hand gelegd
hoeveelheden van minder dan 1 thail werden in de resi- op 40 katti's bereide opium, eene voor dat gewest zelddentie Rembang 1641 katti's aangehaald, tegen 562 in 1878. zaam groote IK cveelheid. De aanhaling geschiedde te TjiBelangrijke aanhalingen geschiedden ook in Kediri, waar lamaija, de plaats waarheen volgens het verslag van 1875
onder andere eene partij van 88, en in Cheribon waar een- (blz. 156) uit Cheribon gesmokkeld wordt.
maal ruim 290 katti's van Bali aangevoerde bereide opium
Hoewel volgens het vorig verslag de oude pachtkongsi
in handen der politie kwamen.
van Kediri gedwongen was van het smokkelen af te zien,
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moet toch aangenomen worden dat de sluikhandel in dat
gewest steeds aanhoudt. Met Jen resident wordt overlegd,
welke maatregelen' nog genomen kunnen worden om met
meer kracht togen liet kwaad op te treden.
De ontzegging van het regt tot inwoning aan een Chinees in Kadoe , op grond van slecht gedrag en smokkelarij,

wonit gesegd in dat gewest goed gewerkt te hebben.

Do aanvoer vati opium uit Bali moet in 1879 weder
zeer belangrijk zijn geweest. Oneenigheid tusschen de twee
voorname opiumlmndelaren op dat eiland , van welke éón
zijne woonplaats te Soerabaija heeft, is van grooten invloed
geweest op de prijzen van hunne opium, die zij, omelkander te benadeelen , zoo laag mogelijk stelden. Volgens een
berigt van den resident van Rem bang zijn , voor zoover
hij heeft kun.ien nagaan , alleen van de in de afdeeling
Bern bang te huis belioorende praauwen niet minder dan
3 5 , met ruim 300 pikols opium aan boord, van Bali uitgeklaard naar Pegatan (Borneo), ofschoon de meeste g e zagvoerders niet witten waar die plaats lag.
Verlode/i kringen. Omtrent de werking der bepalingen
betredende de verboden kringen luiden de berigten voortdurend gunstig. In 1879 werden 35 overtredingen van
deze bepalingen ontdekt, waarvan 12 in de Preanger regentschappen en voorts 1 in het district Tjibaroessa der
afdeeling Buitenzorg (residentie Batavia), 8 in verschillende afdeelingen der residentie Gheribon , 1 op Bawean
(residentie Soerabaija), 12 in de afdeeling Poerwokerto der
residentie Banjoemas, en 1 in het district Petanahan (regentschap Karang-Anjer, residentie Bagelen).
In de strafbepalingen op het bezit of vervoer van opium
in de bedoelde kringen is bij art. II der ordonnaucie van
27 Augustus 1879 (Indisch Staatsblad n". 262), met intrekking van het bepaalde bij art. I van Indisch Staatsblad 1877 n°. 136 , eene gelijke verandering gebragt als
op blz. 131 is vermeld ten aanzien van de overtredingen
binnen het gebied der pacht.
2°. Buitenbezittingen.
In bijlage HH wordt een overzigt gegeven van de opbrengst der opiumpacht in de verschillende gewesten buiten
Java en Madura gedurende de jaren 1878, 1879 en 1880.
Uit dat overzigt blijkt dat de opbrengst van al die
gewesten te tarnen over 1880 kan worden geraamd op eene
som van f 2 439 366 (f 2 213 646 aan pachtschat en f225 720
aan winst op de opium) of op f 62 773 meer dan over
1879 begroot was.
Slechts in vier gewesten (Sumatra's "Westkust, Benkoelen , Palembang en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo),
w a a r , met enkele wijzigingen, het voor Java en Madura
aangenomen pnchtstelsel w e r k t , moet de opium van het
Gouvernement worden genomen tegen f 30 de katti. Bij
de berekening eener winst van f 225 720 voor 1880 is aangenomen dat de pachters in genoemde gewesten de volle
hoeveelheid nemen waarop zij regt hebben (4320 katti's
Levantsche en 9360 katti's Bengaalsche opium). In 1879
bleven echter de verstrekkingen — zoo als straks blijken
zal — verre beneden die maxima. Zij bedroegen slechts
1810 katti's Levantsche en 6287 '/, katti's Bengaalsche
opium , zoodat de winst over 1879 slechts zal geweest zijn
f 122 363 , in stede van f 207 360 zoo als in de aangehaalde
bijlage HH naar den maatstaf der maxima-verstrekkingen
is berekend.
In de drie eerstgenoemde gewesten Mo-f de pachtschat
voor 1^80 onveranderd , daar de pacht er voor liet driej a r i g tijdvak 1878 tot en met 1880 is afgestaan. Omtrent
hare werking gedurende het afgeloopen jaar valt het volgende aan te teekenen.
l)e pachter van Sumatra's Westkust vroeg 5260'/, ,
die van Benkoelen 2 7 5 , en die van Palembang2117 katti's
a a n , tegen 6778'/», 333'/ 5 en 1883 katti's in 1878 ; terwijl
de hun toegestane hoeveelheden per jaar bedroegen 9360 ,
480 en 2400 katti's. ')
') Levantsche opium, welke soort de pachters van Benkoelen en
Palembang niet ontvangen, werd voor Sumatra's Westkust genomen
tot eene hoeveelheid van 1700 katti's, tegen 258GVj in 1878. (VoIgens de vastgestelde verdeeling der soorten heeft de pachter in
laatstgenoemd gewest regt op 4200 katti's Levantsche en 51G0 katti's
Bengaalsche opium.)

135

[Neder!. (Oost-) Indie.]

De bereide opium werd in het gouvernement van S u matra's Westkust verkocht tegen gemiddeld f 8 de t huil
en f 0,08 de m a t t a , behalve in de residentie Tapanoli,
waar zij voor f 7 per thail en f 0,07 per matta vorkrijgbaar was. In Benkoelen gold de bereide opium gemiddeld
f 10 de thail en f 0,10 de m a t t a , en in Palembang ter
hoofdplaats gemiddeld f 9 en f 0,11 , daarbuiten — uitgezonderd de onderafdoeling Ogan-Oeloe en Enim , w a a r v a n
den pachter geen opium wordt g e k o c h t — g e m i d d e l d f 14
en f 0,16. De ruwe opium vond alleen aftrek in enkele
streken der residentien Palembang en Benkoelen , en voor
zooveel Sumatra's Westkust betreft te Baros. Zij werd in
de twee eerstgenoemde gewesten verkocht voor f 6 en f 7
per thail en f 0,07 per m a t t a ; te Baros wordt de ruwe
opium bij g:en kleinere hoeveelheid dan van 2 thails
tegen den prijs van f 7 per thail van de band gezet.
Ten aanzien van den sluikhandel valt slechts te vermelden dat gedurende 1879 ter Sumatra's Westkust niet
meer dan 3 gevallen van overtreding der bepalingen op
de opiumpacht zijn o n t d e k t , allen in de afdeeling L Kotta
(Padangsche Bovenlanden). In één van die gevallen werd
eene hoeveelheid van twee katti's ruwe opium aangehaald.
In Benkoelen hadden 2 aanhalingen plaats, tezamen van
niet meer dan 10 matta's bereide opium , en in Palembang
5 ter hoofdplaats, tot eene gezamenlijke hoeveelheid van
2 5 7 , k a t t i ' s , en 1 in de afdeeling T e b i n g - ï i n g g i van
2 bollen opium ') afkomstig van Djambi.
In het vorig verslag (blz. 155) werd reeds het voornemen
aangekondigd om te trachten het opiumveroruik in onze
binnen het gebied van Djambi gelegen nederzettingen
onder het monopolie te brengen. Dienaangaande i s , na
een voorloopig overleg met het inlandsch bestuur, in het
begin van 1880 eene beslissing genomen. De resident van
Palembang is namelijk gemagtigd om , onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, met den sultan ,
den pangeran ratoe en de rijksgrooten van Djambi eene
overeenkomst aan te g a a n , waarbij bepaald wordt dat de
invoer van opium, anders dan ten behoeve en voor rekening van het Gouvernement, of van den pachter voor zooveel deze daartoe gemagtigd w o r d t , verboden zal zijn,
even als het vervoer en de verkoop van opium anders
dan ten behoeve en voor rekening van den pachter, en
d a t , zoolang het inlandsch bestuur zijne ondersteuning
verleent tot handhaving van die verbodsbepalingen , den
sultan voor den afstand der pacht eene schadeloosstelling
zal worden toegekend van f 4000 'sjaars. Voorts is de
resident gemagtigd om , na het sluiten van deze overeenkomst, aan den opiumpachter van Palembang over de
jaren 1878, 1879 en 1880, tegen eene verhooging van
den maandelijkschen pachtschat met f 250 , het regt toe
te kennen om — voor zuolang de loopende pachttermijn
nog duurt — eene opiumverkoopplaats op t e rigten te
Djambi en te Moeara Saba. In verband daarmede zal het
maximum der maandelijksche verstrekking van 200 op
225 katti's worden gebragt.
Aangaande de werking der pacht in de residentie Zuideren Oosterafdeeling van Borneo gedurende het eerste jaar
der nieuwe regeling (zie vorig verslag blz. 155) wordt
berigt dat de pachter, hoewel hij op 1440 katti's opium
regt had (waaronder 120 katti's Levantsche), slechts 445
katti's aanvroeg (waaronder 110 katti's Levantsche), en
dat hij daarvan bij het einde vau het jaar bijna 3 katti's
overhield. De prijzen der opium , die in dit gewest alleen
in bereiden staat verkocht mag worden, waren door den
pachter gesteld op gemiddeld f :0,85 per thail en f 0,12
per matta. Het is waarschijnlijk dat veel onwettige opium
werd verbruikt. Immers nog kort geleden was in hetuitgestrekte gebied dezer residentie buiten de hoofdplaats
Bandjermasin het opiumverbruik aan geenerlei beperking
onderwori>en. Evenwel heeft het bestuur, gesteund door
de voorschriften omtrent den aanvoer van opium (Indisch
Staatsblad 1878 n°. 269), zooveel mogelijk tegen den verboden handel g e w a a k t , en mogt het gelukken 10aanhalingen te doen , waarbij (de hoeveelheden tot ruwe herleid)
13 katti's werden in beslag genomen.
Voor 1880 is het middel op gelijke voorwaarden verpacht
als voor 1879 (Indisch Staatsblad 1879 n°. 244). Alleen
zijn de overgangsbepalingen der nieuwe regeling vervals

) 1 bol (ruwe) opium weegt gewoonlijk 2>/a katti.
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len , en werden voor het perceel, bestaande uit de afdeelingen Bundjerniiisin en Ommelanden, Doessoen en Dajaklanden en Sampit, 2 verkoopplaatsen meer toegestaan: te
Kwala Kapoeas, w.iar uien eene Chir.esche gemeente en
een inlandsoh garnizoen aantreft, en te Boentok, waarheen in December 187'J de militaire bezetting van Moeara
Teweb is verplaatst, welke verplaatsing waarschijnlijk
eene vestiging van Chinezen zal ten gevolge hebben. Do
drie perceelen, waarin het pachtjrebied der Zuider- en
Oosterafdeeling van üorneo is verdeeld, zijn voor 1880
weder gezamenlijk afgestaan, daar bij de opveiling van de
afzonderlijke perceelen slechts eene pachtsom van I' 10 200
geboden was, terwijl voor de gezamenlijke perceelen een
bod van f 22 560, of f 720 meer dan de pachtschat over
1879 verkregen werd. De vermoedelijke winst op de toegestane inuximum-hoeveidheid opium, zijnde weder 1440
katti's, verdeeld in 120 katn's Levantsehe en 1320 katti's
Beugaalsche , wordt op f 23 760 ffe*CUSt.
De andere gewesten m de buitenbezittingen waar in
't laatst van 1879 het opium-mi Idel op nieuw verpacht
moest worden (in Atjeh is de pacht afgestaan voor het
driejarig tijdvak 1879 tot en met 1881) waren : Sumatra's
Oostkust, Banka, Billiton, de Westerafdeeling van Borneo,
Celebes , Menado. Amboina (zomler Banda), Ternate en
Timor. Do pacht ter Oostkust van Sumatra werd in de
verschillende perceelen tweeledig, voor één jaar en voor
drie jaren, opgewild. De verpachting liep gunstig af voor
het perceel Bengk&lu met eigenlijk Siak. De pacht is aldaar voor een t.Tinijn van lirie jaren afgestaan te^ren een
jaarlijkse'..en pachtschat van f 54 300 (voor 1880 alleen
was f 33 600 geboden), terwijl dat perceel gedurende den
termijn van 1877 tot en met 1879 jaarlijks eene som van
f 34 920 had opgebragt. Ook wat betreft de drie perceelen
Assahan, Serdang en Langkat (behalve Tamiang) zijn
voor 1880 tot en met 1882 gunstiger paehtoijfers verkregen dan over den voorgaanden pachttermijn (thans f 1G1 400,
vroeger f 133 5'J0). De alleen voor 1880 geboden'pachtsom
(f 139 920) was mede voordeeliger dan die der twee vorige
jaren. Natuurlijk werd bet hoogere bod voor drie jaren
aangenomen. Voor de pacht in het landschap Deli is een
lager Lod gelaan dan voor de jaren 1878 en 1879. Voor
18*80 alleen bedroeg het hoogste bod f 330 600 , voor 1880
tot en met 1882 f 397 800. Hoewel dit laatste bedrag
f 4 6 200 beneden den vorigen pachtschat bleef, meende
men de pacht toch voor drie jaren te moeten afstaan, daar
van eene herverpachting geen betere uitkomst was te verwachten. Daarbij kwam dat de pacht nu blijven kon in
handen van dezelfde kongsi, die haar gedurende de vooraande twee jaren op zeer voldoende wijze had gedreven,
'e uitslag der verpachting van het nog niet genoemd
perceel Panei, Kotta Pinang en Bila was zoo ongunstig
dat tot eene herverpachtiug besloten moest worden. Voor
één jaar was f 3840 , voor drie jaren f 4200 ge oden , terwijl de laatste jaarlijksche pachtschat (voor den termijn
1877 tot en met 1879) f 8400 had bedragen. De uitslag
der tweede verpachting was echter weinig beter; voor 1880
werd f 4080 , voor 1880 tot en met 1882 f 4800 's jaars
geboden. Dewijl de oorzaak van den slechten afloop werd
toegeschreven aan de verliezen door den pachter van den
vorigen termijn geleden , en deze in verband stonden met
eeue tijdelijke kwijning van handel en welvaart ter oostkust van Sumatra , kwam het verkieslijk voor om de pacht
aldaar slechte voor één jaar af te staan. Voor de opiumpacht ter Oostkust van Sumatra is dus een gezamenlijke
pachtschat verkregen van f 617 640, tegen f 620 880 in
elk der jaren 1878 en 1879 en f 265 680 in 1877.
In 1879 liep de driejarige termijn ten einde, waarvoor
de opiumpacht iu de residentie Banka en de adsistentresidentie Billiton was afgestaan. Ook hier werden die
pachten weder tweeledig — voor één jaar eu voor drie
jaren — opgeveild, thans met het gevolg dat voor de
pacht in Banka, waarnaar nu ook personen uit Palembang dongen, voor één jaar geboden is f 177 300 , voor
drie jaren f 181700 's jaars, terwijl de opbrengst over
1877 tot en met 1879 f 150 333,33 's jaars bedroeg. Voor
de pacht iu Billiton werd voor den termijn van één jaar
een bod van f 7 7 520, voor driejaren van'f 123 600's jaars
gedaan. De pacht is in beide gewesten weder voor drie
jaren toegewezen. Voor de pacht in Billiton is dezelfde
som verkregen als in de drie vorige jaren. De vrees voor
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eene herhaling van het gebeurde in 1873 (verg. het verslag van 1874, bil. 156), toen de Regering do werking
eener zamenspanning verijdelde door de pacht ondershanda
te gunnen aan iemand die buiten de coalitie stond , schijnt
de gegndigden, die het met elkander eens waren , te hebben weerhouden lager te bieden. Iu het laatst van 1879
is op Billiton eene aanhaling gedaan van ongeveer 126
katti's opium. Daarbij bleek dat een bloedverwant van een
onderdistrictshoofd benevens eenige kaniponghoofden in
den sluikhandel betrokken waren.
In do Westerafdeeling van Borneo werd do pacht, na
eene tweeledige opveiling voor éénjanron voor drie jaren ,
weder voor één jaar afgestaan, en wel voor f 106 200 of
f 1200 minder dan de pachtschat over 1879. Bij deopvei*
ling voor drie jaren werd niet meer dan f 103 200 's jaars
geboden. Beide aanbiedingen werden gedaan door één persoon , die zich tevens bereid verklaarde voor den driejarigen
termijn jaarlijks denzelfden pachtschat te betalen als hij
voor één jaar had geboden. Bij de ordonnancie van 25
Junij 1879 (Indisch Staatsblad n°. 201) zijn de voorwaarden
voor de opiumpacht in de Westerafdeeling van Borneo
(Indisch Staatsblad 1857 n". 105 en 1876 n c . 209ï nader
aangevuld en gewijzigd. In navolging van hetgeen in het
opium-reglement voor Java en Maiura is bepaald, werd
den pachtor de verpligting opgelegd tot buekhouding in
de Maleische of de Nedcrlandsche taal met Latijnsche
karakters , en is een termijn vastgesteld, na welken de
opium , van een vorigen pachter afkomstig, haar karakter
van wettig verkregen opium verliest. Volgens art. 0 der
oude voorwaarden was de pachter verpligt om'aan ieder,
dia meer dan '/, thail opium van hem kocht, daarvan
een bewijs te geven. Thans zal hij zulke bewijzen ook
moeten afgeven ingeval van verkoop van kleinere hoeveelheden, terwijl voorts die bewijzen in het Maleisch of
Nederlandsch met Latijnsche karakters geschreven moeten
zijn en slechts voor een bepaalden termijn geldig zullen
wezen. Verder is op herhaald en dringend verzoek van
den resident besloten om , zij het dan bij wijze van proef,
de prijzen , beneden welke de pachter zijne opium niet
mag verkoopen, door het bestuur te doen vaststellen , en
het gebruik van opium, behalve in eigen huis, slechts
toe te staan in daarvoor aangewezen kitten of warongs.
Eindelijk zal aan den pachter voor een volgend jaar tegen
het einde van het pachtjaar gelegenheid worden gegeven
om, onder behoorlijken waarborg tegen misbruik, vóór
den aauvang van den nieuwen termijn opium in te voeren , te koken en te verzenden , ten einde op den lsten
Januarij den verkoop voor zijne rekening te kunnen beginnen. Men verwacht dat deze bepalingen , na eeuigen
tijd gewerkt te hebben , een goeden invloed op eene volgende verpachting zullen uitoefenen.
Voor de pacht in het gouvernement Celebes was bij eene
eerste opveiling, ten gevolge, eener zamenspanning onder
de Chinezen , slechts f 76 300 geboden, doch bij herverpachting werd voor 1880 een pachtschat verkregen van
f 103 650, of f 17 250 meer dan waarvoor de pacht over
1879 gegund was geworden.
Ook iu Menado was de uitslag der verpachting gunstig,
hetgeen wel hoofdzakelijk het gevolg zal zijn geweest van
de waakzaamheid in het laatste jaar door de besturende
ambtenaren met betrekking tot den sluikhandel aan den
dag gelegd. De pachtschat voor 1880 bedraagt in de Minahassa f 12 070, of f 6070 meer dan die van 1879, in
Gorontalo f 2406, of f 486 meer dan over het afgeloopen jaar.
Daarentegen is de pachtschat voor 1880 gedaald in
Amboina (zonder Banda) , in Ternate, en in Timor; de
pacht van Amboina kon slechts toegewezen worden voor
f 15 600, of f 3720 minder dan voor 1879. Eerst was een bod
gedaan van f 18 120 , maar dit kou niet worden aangenomen, omdat een der door den hoogsten bieder aangewezen borgen, uit hoofde van minderjarigheid, onbekwaam
was tot het aangaan van verbindtenissen. Daar de hoogste
bieder de afwijzing van dien borg had kunnen voorzien,
is hem , met toepassing van Indisch Staatsblad 1854 n°. 75
(art. 4), de verpligting opgelegd tot bijpassing van hetgeen de pacht bij de tweede opveiling minder heeft opgebragt. De pachtschat voor Ternate bedraagt f 7800,
tegenover f 10 400 voor 1879. Deze daling wordt toegeschreven aan de verplaatsing van een gedeelte van het
garnizoen naar Amboina, en aan de omstandigheid dat
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Ternate gedurende het afgeloopen jaar minder druk door
oorlogschepen werd bezocht dan vroeger. (Dit is ook van
invloed geweest op de verpachting der kleine middelen
in Ternate.) Voor de daliug van den pachtschat in Timor,
die f 1200 bedraagt tegenover f 1320 voor 1870, is geen
bijzondere reden hekend.

f 42 000 , of te zamen ruim f 300 000 , minder verkregen
werd dan over 1879, maar hierbij moet rekening gehouden
worden met het vervallen van de twee straks genoemde
pachtmiddelen in de residentie Batavia, die o ver 1879 te zamen
opbragten f 189 000, zoodat het werke'ijk nadeelig verschil voor Java en Madura slechts op f 69 000 is te stellen.
Terwijl in 9 van de 23 gewesten aldaar te zamen
f 33 642 meer verkregen werd dan over 1879, bleven in
Andere verpachte middelen.
de 14 overige de geboden pachtsommen te zamen f 102 800
De > kleine " verpachte middelen ondergingen in 1880 beneden het bedrag van genoemd jaar. De minst gunstige
eenige wijzigingen. In de residentie Batavia werden , om
uitkomst werd verkregen in de residentie Batavia, waar
de in 't vorig verslag (blz. 168) vermelde redenen, twee dezelfde middelen die voor 1879 tegen f 474 233 waren
dier middelen , namelijk de pacht van het hoofdgeld der afgestaan , voor 1880 niet meer dan f 416 700 konden beChinezen in het geheele gewest en de pacht der neringen halen , alzoo ruim f 57 000 minder, hoofdzakelijk door
onder inlanders en vreemde oosterlingen in de afdeeling mindere opbrengst van de dobbelpacht en'van de pacht
Stad en voorsteden , ingetrokken en door de bedrijfsbelas- der bulfel-, rund- en paardenslagt. Dit laatste middel bragt
ting vervangen (Indisch iStaatsblad 1879 n°. 338). l)aaren- nog in 11 andere gewesten minder op, maar alleen in
tegen zijn in 1880 twee nieuwe pachtmiddelen in het leven Batavia en in Bantam was liet verschil aanzienlijk , 't geen
geroepen. In de tweede helft van het jaar werd de pacht aan de veepest moet geweten worden. Daarentegen werd
der pandhuizen hersteld, waarover hieronder meer, en elders op Java en insgelijks op Madura meer dan in 1879
sedert het begin van het jaar is in de residentie Zuider- besteed voor deze pacht, die trouwens in waarde was geen Oosterafdeeling van Borneo eene pacht der overvaarten stegen door de reeds vermelde verhooging van de belasting
ingevoerd op den voet van het bij Indisch Staatsblad 1879 oj) de slagt van onvolwassen buffels , runderen en paarden.
n". 273 uitgevaardigde reglement. Laatstbedoelde pacht
De oorzaak van de mindere opbrengst der Bataviasche
heeft hoofdzakelijk leu doel om ter hoofdplaats Bandjer- dobbelpacht (voor welk middel, na eene tweede opveiling ,
masin of elders in het gewest, waar overvaarten onmisbaar f162 240 werd verkregen, tegen f 197 520 over 1879)
zijn . maar de particuliere nijverheid in die behoefte niet schijnt te liggen in het aan de gegadigden bekend geop voldoende wijze voorziet, de bediening van alle benoo- maakte voornemen des residents om strenger dan vroeger
digde veren in ééne hand te brengen en onder bestuurs- te doen toezien dat voor de dobbelhuizen geen waijangspel
toezigt te stellen. Voorshands zijn nog slechts vier over- werd vertoond , tenzij met bijzondere vergunning van het
voarten ter hoofdplaats in de pacht begrepen.
plaatselijk bestuur. Bij <le eerste opveiling der dobbel pacht
In de voorwaarden der reeds bestaande pachten kwam werd slechts f 159 600 geboden , omdat de gegadigden
voor 1880 geen wijziging. behalve in die betreffende de toen, ten onregte , in de meening verkeerden dat nu ook
pacht van het slagten van buffels, runderen en paarden als vervallen was te beschouwen de van ouris voor twee
bestaande doorloopende vergunning tot
op Java en Madura, en in die der dobbelpacht in de Wes- dobbelplaatsen
r
terafdeeling van Borneo (Indisch Staatsblad 1879 n°. 285 w aijangspel. In de beide andere gewesten waar bet middel
en 202). In de bepalingen betreffende dit laatste middel der dobbelspelen verpacht wordt, namelijk in Samarang
waren enkele leemten , welke thans zijn aangevuld; de en Soerabaija , was de voor 1880 verkregen uitkomst gunwijziging in de bepalingen omtrent de pacht van het stiger dan voor de twee voorafgegane jaren.
slagten op Java en Madura betreft alleen het tarief: de
In geldelijke opbrengst volgt op de beide besproken
belasting voor onvolwassen buffels, runderen en paarden pachten die der belasting op de in Batavia . Bantam en
werd namelijk , overeenkomstig het in 't vorig verslag Krawang verkregen of ingevoerde inlandsche en Chiuesche
(blz. 156) vermelde voornemen, opgevoerd tot gelijk be- uabak. Deze pacht, die in één perceel wordt afgestaan,
drag als voor volwassen dieren.
bragt f 180 120 op. tegen f 188400 voor 1879 en f 199 200
In 't vorig verslag was ook sprake van het denkbeeld om voor 1878.
eene nieuwe pacht in te voeren in Groot-Atjeh , namelijk
Voor de pacht der tol bruggen en overvaarten en voor
die op het stoken en verkoopen van sterke dranken. Daar- die der varkeuslagt, de laatste op Java en Madura algetoe is sedert besloten , maar de invoering van de pacht meen , de eerste in de meeste gewesten in werking, leveris tot dusver vertraagd doordien in Indie nader overleg is den de voor 1880 verkregen totaal-uitkomsten geen benoodig geoordeeld nopens de omschrijving van het pacht- langrijke verschillen op met die der beide voorafgegane
gebied.
jaren. In sommige gewesten evenwel werd voor de overDe geldelijke uitkomst der verpachtingen voor 1880 vaarten minder geboden dan voor 1879. Het afgeloopen
(die iler pandjespacht — om de lager te vermelden rede- jaar schijnt voor eeuige pachters van dit middel minder
nen — daaronder nog niet begrepen) kan blijken uit het voordeelig te zijn geweest ten gevolge van den geringeu
oogst der tweede gewassen . hetgeen hier en daar op het
volgende overzigt, dat als naar gewoonte ook de in de
vier voorafgegane jaren verkregen pachtsommen vermeldt. verkeer in de binnenlanden van merkbaren invloed moet
(Voor elk gewest en voor elk pachtmiddel afzonderlijk zijn geweest. Waar de daling der pacht al te aanzienlijk
vindt men de gebruikelijke opgaven over de drie laatste scheen, zoo als in Remliang en Kadoe. werd voor het
middel 'Ier overvaarten eene herverpachting gehouden.
jaren in de bijlagen .IJ en KK.)
Aanvankelijk was slechts geboden in Rembang f 3960,
in Kadoe f 732 , doch bij de tweede onveiling werd verkregen f 9240 en f 1200, tegen f 9120 en f 2796 voor 1879.
Java
Buitr-!)De in't v<>rig verslag geconstateerde achter' 'tgang inde
opbrengst van de in 7 gewesten bestaande pacht der vogelJaren.
en
Totaal.
1
nestklippen herstelde zich hij de verpachting voor 1880 niet,
hezittingen.
Madura.
zoo als reeds op blz. 75 hiervóór is kunnen blijken. Terwijl
voor 1878 verkregen was f 155 826, waarvan alleen voor
Soerabaija f 96 612. daalde voor 1879 het totaal der pacht1876 . . f 1 717 681,50 f 1 005 918,50 f 2 723 600,00 sommen voor dit middel tot f 108 792. en voor 1880 tot f 106 512,
waarin voor Soerabaija begrepen is f 72 012 en f 72 132.
1877 . .
934461,00 2 833 357,00 Aanvankelijk werd bij de verpachting voor 1880 voor de
1 898 896,00
klippen in Soerabaija.' namelijk voor die inde afdeelingen
1878 . .
1 869 778,00
916 777,00 2 780 555,00 Grisseeen Sidaijoe ' ) , niet meer geboden dan f48 000, het1879 . .
1 921 459,30 1108 610,00 3 033 069,30 geen tot eene herverpachting deed besluiten , waarbij aan gegadigden de gelegenheid werd gegeven om ook voor 3 jaren
1880 . .
1 666 301,00 1 066 045,00 2 732 346,00 te gelijk een bod te doen (Indisch Staatsblad 1879 n°. 313).
De bovenstaande opgaaf doet zien dat voor 1880 op Java
en Madura ruim f 258 000 en in de buitenbezittingen ruim
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

•) Bovendien worden in Soerabaija nog (afzonderlijk) verpacht
de klippen op het eiland Bawean. Deze schijnen echter van weinig
beteekenis te zijn. Ze werden, even als voor 1879, afgestaan tegen f 12.
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Voor dat tijdvak ia de pacht afgestaan tegen f 72120
'sjaars. (Voor één jaar werd bij de herverpachting geen
bod ontvangen.) ') De uitgaven door den pachter gedaan
of nog te doen voor de zuivering der klippen , met het
doel om hare productiviteit te verhoogen , behoeven nu
niet uit de opbrengst van een enkel jaar te worden terug
gevonden. Deze omstandigheid is blijkbaar op do uitkomsten
der herverpachting van guustigen invloed geweest, üok voor
de pacht der Rembangsche klippen , waarvoor aanvankelijk
slechts geboden was f 19 3 2 0 , werd met goed gevolg eene
tweede opveiling gehouden, ten gevolge waarvan het
middel is kunnen worden afgestaan tegen f 27 600. (De
pachtsom voor 1879 had bedragen f 30 120.)
Onuerhundsche gunning van kleine pachtmiddelen op
Java en Madura had pïaats voor de pacht van eene overvaart in de Preanger regentschappen en voor die der varkenslagt in een paar afdeelingen van Cheribou.
Gemis aan gegadigden deed zich op Java slechts voor
ten aanzien van enkele overvaarten in Bantam en Bagel e n , die dientengevolge onverpacht bleven.
Omtrent de pachtsommen in de buiten bezittingen , die
te zamen — zoo als hooger is gezegd — ruim f 42 000
minder bedroegen dan voor 1879 , is nog het volgende aan
te teekenen.
In 10 gewesten buiten Java en Madura verkreeg men
in 't geheel f G1897 meer (waaronder voor Riouw f 20 928 ,
Celebes f 13 555 en Sumatra's Westkust f 9528), doch in
de 5 andere was het nadeelig verschil f 104 462, en wel
ter Surnatra's Oostkust f 75 5 4 0 , in Atjeh f 20 880 en in
Amboina, Ternate en ïinior te zamen f 8042. In de gewesten Riouw en Celebes steeg het pachtcijfer echter niet
boven de uitkomsten die aldaar soms vroeger verkregen
warei; ; ter Sumatra's Westkust wel. Ten aanzien van de
daling voor Sumatra's Oostkust valt op te merken dat bij
de vorige verpachting (voor 1879) boven de waarde schijnt
te zijn geboden ; er werd toen f 253 128 meer voor de
pachten besteed dan voor 1878. De lagere pachtsommen
in Atjeh geboden stonden in verband met de aangevangen
geleidelijke vermindering der troepenmagt.
De hooger besproken nieuwe pacht der overvaarten in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd voor drie
jaren tegelijk afgestaan tegen f 2256 'sjaars. (Voor 1880
alléén was slechts f 1332 geboden.) De pacht der vischvijvers te Sambong Djawa en ï e l l o (Celebes) werd , als
gewoonlijk, weder afgestaan voor twee jaren. In het landschap Tontoli (Celebes), waar in vroegere jaren de verpachtingen door gemis aan gegadigden steeds vruchteloos
afliepen , werd thans een bod verkregen (ad f 50) dat aangeuomeu werd. De in de Lampongsche districten verpachte
overvaarten moesten allen , en die in P a l e m l a n g gedeeltelijk onverpacht blijven. Voor eene onderhandsche gunn i n g , zooals ten aanzien van de pacht der goudmijnen in
Tanahlaut (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) weder
plaats had , bestond met betrekking tot bedoelde overvaarten geen gelegenheid. De bediening en de heffing van de,
overvaartgelden zijn nu opgedrag-en aan personeel door het
Gouvernement bezoldigd.
Met de aanzuivering der pachtpenningen over 1879 werden niet veel moeijelijkheden ondervonden. Tegen een der
pachters in Bantam en zijne borgen zal eene geregtelijke
vervolging noodig zijn ter zake eener schuld van f 2466.
Drie anderen (in üe Preanger regentschappen , Bantam en
Batavia) beweerden door de genomen maatregelen tot stuit i n g der veepest in de onbelem.nerde uitoefening \an hunne
pachtregten — betreffende de buffel-, rund- en paardenslagt en de varkenslagt — benadeeld te zijn. Voor zooveel
hunne klagten bij den aanvang van dit jaar reeds onderzocht waren , zijn termen gevonden om aan één hunner
eene kleine schadevergoeding toe te kennen. Aan den pachter van eerstbedoeld middel in Bantam, die door het verbod
om buffelhuiden uit te voeren in zijne winsten werd getroffen , werden faciliteiten verleend wat de aanzuivering
der achterstallige pachtpenningen betreft. Nog tusschentijds
betaalde hij echter alles af.
') Nog een der andere zoogenaamde kleine middelen op Java en
Madura is voor drie iaren te gelijk (1879 t/m 1881) verpacht, nameljjk de pacht der Krawangsche gouvornements-bosschen (verg.
•vorig verslag blz. 166, noot 3).
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Sedert de tweede helft van het loopende jaar werkt
thans in de meeste gewesten weder de pacht der pandh u i z e n , welke ruim een tiental jaren geleden werd afgeschaft om plaats te maken voor eene regeling volgens
welke het uitleenen van geldsommen voor een bedrag van
f 100 en daarbeneden , op pand en tegen interest, aan een
ieder was geoorloofd die zich had voorzien van eene verg u n n i n g van liet hoofd van gewestelijk bestuur, geldig
voor één jaar en voor de daarin genoemde plaats. Voor die
vergunning moest aan zegelregt f 50 worden voldaan. De
verwachting dat de kleine man goedkooper bij de pandhuizen zou kunnen teregt komen zoodra er mededinging
tusschen de geldschieters ontstond en deze van hunne
winsten niet langer in den vorm van pachtschat een belangrijk deel ten behoeve van den landt zouden heb'>en
af te zonderen *), is niet alleen onvervuld gebleven , maar
de onbelemmerde toelating van pandhuizen heeft. daargelaten andere bezwaren , bovendien uitgewerkt dat de spilzucht des inlanders en ook de woeker der pandnemers zijn
toegenomen.
Bij den terugkeer tot liet pachtstelsel, waartoe bij ordonnancie van 22 Januarij 1880 (Indisch Staatsblad n*. 17)
voor geheel Nederlandsch Indie , slechts een zestal buitenbezittingen uitgezonderd 3 ) , besloten werd , is niet over
I liet hoofd gezien dat de p a c h t , zoo als zij vroeger werkte ,
i mede aan bezwaren onderhevig was. Bij de nieuwe regeling
j heeft men getracht meer waarbnrgen tegen misbruiken te
I geven , en de aandacht der besturende ambtenaren is gei vestigd op de noodzakelijkheid om , door een goed toezigt,
i zooveel mogelijk te zorgen dat aan de vastgestelde bepaj lingen de hand worde gehouden.
In hoofdzaak komen de thans werkende pachtvoorwaaruen
I overeen met die welke vroeger bestonden. De voornaamste
j afwijkingen zijn de volgende:
i
Het getal en de plaats der pandhuizen , bij ue vroegere
i pacht ter regeling overgelaten aan het plaatselijk bestuur ,
: worden n u bepaald door den Gouverneur-Generaal voor
! Java en Madura, en door het hoofd van gewestelijk b e • stuur voorde buitenbezittiugen. Diiareiiboven zal het voortI aan ook mogelijk zijn afzonderlijk het regt te verpachten
i om bijv. op eene hoofdplaats een bepaald aantal pandhuizen
I of iu eene bepaalde wijk of buurt van eene hoofdplaats één
I of meer pandhuizen te houden. Nieuw is ook de bepaling
i dat geen lokaal voor een paudhuis wordt goedgekeurd,
i indien liet, naar de ïneening van het hoofd van ge\vesI telijk bestuur, zonder noodzaak zou gevestigd worden in
de nabijheid van eene opiuniverkoopplaats of eene openbare
| speelplaats. Vroeger mogt geen beleening geschieden op
I goederen, ingebragt door personen beneden 14 jaren ; thans
I is die leeftijd op 16 jaren gestel!. De pachters zullen weder
I bij elk pandhuis een boek volgens model moeten aauhoui den , maar er is nu tevens bij bepaald, zoo als ook bij de
j invoering van het licentiestelsel werd voorgeschreven , dat
I de boekhouding moet geschieden in de Maleische taal met
i Latijnsche karakters of in de Nederlandsche taal. M i beI trekking tot den verkoop van niet-geloste panden zijn een
paar uieuwe bepalingen ten gunste der pandgevers in het
leven geroepen. Zoo zullen deze thans — zoo lang de
verkoop niet heeft plaats gehad — hunne goederen nog
mogen lossen , al is de beleeningstermijn reeds verstreken ,
en zulks zonder over den sedert verloopen tijd rente verschuldigd te zijn , terwijl hun voorts ook het regt is toegekend
om zich vóór den verkoop te overtuigen of het pand nog
in behoorlijker, staat aanwezig is. De binnen één jaar ni"t
afgenaaide gelden ve. vallen aan den pachter. (Onder ue
vroegere bepalingen der pacht vervielen zoodanige gelden
aan het fonds van boedel meesteren te Batavia.) Voorts zijn
de boeten op overtredingen van den pachter hooger gesteld

2
) Over 1869 (het laatste jaar der pacht) f355 431. Er bestonden
toen in geheel Nederlandsch Indie omstreeks 300 pandhuizen, welk
aantal in 1878 geklommen was tot 1096. De bate voor het land (aan
zegelregt der licentien) bedroeg dus in laatstgenoemd jaar 1' 54 800
3
) Namelijk de residentien Lampongsche districten, Riouw, Menado, Amboina, Ternate en Timor. waar geen of slechts weinig
pandhuizen bestaan of de geheven rente zeer matig is. In dezebuitenbezittingen, waar de invoering der pacht onnoodig kon heeten,
of wel verhooging der rente zou te weeg brengen, is dns het
licentie-stelsel behouden.
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dan vroeger. De rentevoet dien de pachters niet mogen
overschrijden , en de termijnen van aflossing , zijn nu door
den Gouverneur-Generaal, na overleg met de hoofden van
gewestelijk bestuur, bij afzonderlijke regeling vastgesteld ;
voor Java en Madura bij besluit van 15 April 1880 (Indisch
Staatsblad n°. 83), ÖU voor de 9 buiteubezittingen , waar
de pacht is ingevoerd ' ) , bij besluit van 20 Mei 1880 (Indiscli Staatsblad n°. 106). Bij die regeling ia er naar gestreefd de maxima der rente n de termijnen van aflossing
zoodanig te bepalen , dat de pandgevers zeker niet meer,
maar zoo mogelijk minder zullen te metalen hebben dan
onder bet licentiestelsel. Tevens zijn bet getal en de ligg i n g der pandhuizen bepaald, waarbij zooveel mogelijk is
gezorgd dat in voldoende mate wordt te gemoet gekomen
aau de behoeften der beleeners uit nooddruft, zonder de
spilzucht vau den inlander in de hand te werken.
Bij de bepaling van liet maximum der door de paudnemers te berekenen rente is in hoofdzaak kunnen gevolgd
worden het tarief der vroegere pacht (Indisch Staatsblad
1863 n°. 140), dat indertijd na langdurige ondervinding
werd vastgesteld en waarmede bet ineerendeel der thans
van da residenten ontvangen voorstellen overeenstemde.
De renten bij het tarief vastgesteld zijn lager i !an die welke
in de laatste jaren werden geheven (verg. vorig verslag
blz 165, noot 1). Voor Java en Madura, e»i vo^r de vijf buitenbezittingen, waar een gelijk rentetarief als o p J a v u i n w e r king is g e b r a g t , is de maximum-interest bepaald als v o l g t :
voor sommen van f '/ t of minder op '/j cent rente per tien dagen of gedeelte daarvan , en voor sommen boven f l / s en niet
hooger dan f V , , f 7 , , f V, of f 1 , op 1 , 1 ' / , , 2 en 2 1 /,
cent over genoemd tijdvak. Voor sommen boven den gulden
bepaalt het tariet de maximurn-rente op respectievelijk 6 ,
5 , 4 en 3 pet. 's maands naa- gelang het bedrag de>- geleende sommen tot f 2 5 , f 5 0 , f 75 of f 100 stijgt. De
aflossingstermijn is voor bedragen tot en met f 25 drie
maanden , tot en met f 50 zes , tot en met f 75 negen , en
tot en met f 100 twaalf maanden. Voor Atjeh , Palemb a n g , Banka en Billiton is het tarief iets hooger; voor
sommen die één of meer vijfde gedeelten van een gulden uitmaken , mag namelijk als hoogste interest gevorderd worden
1 , 2 , 3 , 4 en 5 cent voor elk ingetreden tijdvak van tien
dagen , en voor sommen boven den g u l d e n , en loopende
tot f 10 , f 2 5 , f 50 of f 100 , 10 , 8 , 6 en 5 p e t 's maands.
In deze laatste gewesten moet de afl ssing van sommen
tot en met f 10 binnen drie maanden, tot en met f 25
binnen zes, tot en met f 50 binnen negen . en tot en met
f 100 binnen twaalf maanden plaats hebben.
Het getal pandhuizen werd aanmerkelijk verminderd.
W a s het getal <;p Java ei: Madura, dat in 1869 — het
laatste jaar der vroegere pacht — omstreeks 250 2) bed r o e g , onder het licentie stelsel gestegen tot 909 in 1879
(behalve 7 in de Preanger regentschappen en 89 in Djokjokarta en Soerakarta), tbans werd het totaal voor de gouvernements residentien teruggebragt tot 407 , en voor de
Vorstenlanden tot 26. In enkele gewesten heeft ecliter bij
het afstaan van de pacht eene nadere beperking van het
getal pandhuizen plaats gehad , waardoor he f totaal voor
Java en Madura van 433 tot 3b'7 *) ia verminderd. In

') Op de residentie Suuiatra's Oostkust is wel is waar de nieuwe
regeling mede van toepassing, doch eerst met 1 Jannarjj 1881, omdat de pacht, die in dat gewest (behalve op Hengkalis) rpeds in
i876 en 1877 was i: gevoerd (bü gelegenheid van de overncm ug der
belastingheffing nit handen der inlands-die vorsten) voor het jaar
1880 inmiddels op de tot dusver geldende voorwaarden was afgestaan. In 1881 zal Bengkalis mede in het pachtgebied begrepen
worden. Eene afzonderlijke opveiling der pacht voor Bengkalis gedurende de nog overige maanden van 1880 beloofde weinig resultaat, vermits tot dusver een pandhuis op dat eiland niet in stand
is kunnen blijven.
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welke mate het aantal pandhuizen , in dio gewesten buiten
Java en Madura waar zij in pacht zuiiden worden afgestaan , door de hoofden van gewestelijk bestuur verminderd
is , kun voorshands niet worden opgegeven. In de bedoelde
9 buitenbezittingen telde men er onder het licentie-stelsel ,
volgens de opgaven over 1879, 122.
Om eene goede voorbereiding van de verpachting mogelijk
te maken, kon de invoering van de pacht op geen vroeger tijdstip dan 1 Julij 1880 worden bepaald (Indisch
Staatsblad 1880 n°. 82) 4 ). De nog overblijvende maanden
van het jaar schenen echter een te korte termijn om den
pachters de kosten eener eerste iiirigting (waaronder ook
die voor het notarieel te sluiten pachtcontract) genoegzaam
te kunnen vergoeden. Daarom werd besloten de pacht VOOf
de eerste maal voor 18 maanden (dus tot bet einde van
1881) aan te bieden.
Voor zooveel reeds gebleken is (nopens den uitslag der
verpachting in de gewesten Krawang en Celebea zijn hier
te lande geen berigten ontvangen) is in verreweg de meeste
gewesten zoowel de eerste verpachting als de nerverpnchting mialukt. De oorzaak scheen hoofdzakelijk te moeten
worden toegeschreven aan zamenspanning onder de gegadigden (vreemde oosterlingen), die óf het behoud van het
voor hen zoo voordeelige licentie-stelsel wenschten , óf voorwaarden wilden zien stellen die minder dan de thans uit.gevaardigde de belangen der inlandsche bevolking behartigden Immers de nieuwe voorwaarden waren niet van
dien aard dat zij tot eene algemeene onthouding behoefd en
te leiden, hetgeen trouwens bevestigd werd door den gunstigen uitslag die op enkele plaatsen bij de eerste verpacht i n g en in één gewest bij her verpachting werd verkrej. n.
Opdat de noodig geoordeelde pandhuizen Diet te lang zouden ontbreken . hetgeen de inlandsche bevolking in verlegenheid kon brengen, werden de residenten voor zooveel
noodig afingeschreven o m , wnar gegadigden bezwaren
hadden geopperd , het weinig afdoende daarvan in het licht
te stellen en pogingen te doen om alsnog aannemelijke
onderhandsche aanbiedingen te verkrijgen. Uit ondersjheidene gewesten werd toen vernomen dat, sommige geg a d i g d e n , die niet tot de zamenspannenden behoorden,
eene reden van onthouding vonden in de bepaling (art. 13
van het nieuwe reglement) dat de niet tijdig geloste panden
om het halfjaar worden verkocht. In deze bepaling las
men een verbod om méér dan eens per halfjaar te verkoopen , en hieruit kon voor de pandhouders renteverlies
voortvloeien, daar art. 1 3 . in verband met. art. 8 , hun
onder anderen verbood interest te berekenen over langeren tijd dan den bij tarief bepaalden aflossingstermijn.
De Indische Regering heeft toen (onder dagteekening
van 8 Julij) aan de hoofden van gewestelijk bestuur ooen
weten dat het bewuste voorschrift geen andere bedoeling
heeft dan den uitersten termijn aan te wijzen binneu welken
de pachter cerpiigt is de niet geloste goederen in het
openiiaar te verknopen, opdat hij dien verkoop niet willekeurig zoude uitstellen ten einde de kans te vergrooten dat
de beleeners verzuimden zich tijdig aan te melden om het
overschot van den bij verkoop verkregen prijs op te. vorderen. Het zou den pachter dus vrijstaan om meermalen
' s j a a r s , en ook vóór oen afloop van het halfjaar waarin
de beleeningaternüjn verstrijkt, openbare verknopingen te
houden vau niet geloste panden.
Volgens de tot dusver ingekomen berigteu is in de
meeste pachtperceelen welker opveiling was mislukt de
pacht voor alle of voor sommige pandhuize - ' nog onde-de
hand kunnen worden afgestaan , en wel meerendeels voor
den vollen pacuttermijn (1 Julij 1880-31 December 1881);
hier en daar ecliter eerst van 1 Augustus of 1 September
1880 af, en in zeer enkele gevallen alleen voor de nog
overblijvende maanden van 1880.
In het volgende overzigt zijn de tot dusver verkregen
uitkomsten verzameld, voor zooveel deze uit de voorbanden
gegevens zijn na te gaan.

s
) Met volkomen juistheid is het cijfer niet op te geven, daar
de noodige gegevens betreffende Bagelen en Madura ontbreken. In
de overige gewesten , behalve de Preanger regentschappen en de
Vorstenlanden waar de pacht destijds niet werkte, bedroeg het
aantal 231.
•) Ilierby is gerekend op slechts 5 pandhuizen in de afdeding
*) In November 1879 (Indisch Staatsblad n». 304) was reeds bekend gemaakt dat de voor 1880 uitgegevene of uit te geven licenties
Stad en voorsteden van Batavia, zijnde het minimum dat door den
slechts van kracht zonden zjjn tot op het tijdstip van de invoering
pachter moet geopend worden. Deze mag er echter meer openstellen,
tegen betaling van f 50 's maands voor elk pandhuis boven het I der pacht (tegen terugbetaling, voor een evenredig deel, van het
over het geheele jaar voldane zegelregt).
minimum.
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BRDONOKH [ PACHTSOM

HIJI/.KN

GEWESTEN.

in
reeds
aan gepacht
gadigden
af
te staan. gegund.

's maands.

per
twaalf
maanden, a)

Pachtsom
verkregen
voor
1869 (het
laatste
jaar
der vorige
pacht).

Aantal pand'
Aantal OpbrcngH buizen die
over
gedurende
pand1878 (ii
van 1870
huizen
f 50
(onder de
zegelregt werking van
in
het licentieper
stelsel)
licentie).
1878.
bestonden.

J a v a en Hadura.
3

10

*) 17
1
Preanger regentschappen

.

5

b) 16
27

Tagal

Ke.liri

. . . .

3 540

85

d)

c)

c)

1

§

f

50

1

4 250

83

»

»

9

450

7

9 360

46

2 300

52

21 120

59

2 950

71
23

2 598

<)

11

290

3 480

24

3 369

40 428

10

8

1484

17 808

9 792

19

30

1230

15000

18 120

56

2 800

47

31

31

910

10 920

38 400

72

3 600

66

33

33

2 500

30 000

18 120

116

5 800

124

31

19

1865

22 380

107 820

106

3 300

104

b) 14

14

200

2 400

37 500

59

2 950

63

13

7

90

1080

3 000

22

1100

22

6

6

100

1 200

3 120

12

600

11

1

1

2

24

48

1

50

1

14

14

200

2 400

6 000

24

1200

25

19

8

107

1284

360

32

1 600

29

21

21

1300

15 600

8 400

31

1550

32

14

14

280

3 360

e)

51

2 550

52

12

7

220

2 640

e)

39

1950

37

19

14

300

3 600

18 180

28

1400

38

34

33

1 125

13 500

8 640

59

2 950

62

16

10

4710

12 204

54

2 700

55

387

320

f 199 512

f 323 796

981 f49050

1005

26 f 1300

25

392.50
f

16 626

g)

i

c)

c)

f

303.55' f

7

7

Atjeh

5100

72

216.50

Baltenbezlttlngen.
Su'.natra's Westkust

f

425

f

30

*)

Baujoemas

»

95(t

Soerabaija
Pasoeroean

f

c)

5

.

a

i

21

3 666.66

f

3 612

252

1404

4

200

3

6 240

15

C)

8

354.17»

4 250

c)

2

225

2 700

e)

C)

100

1200

c)

388

c)
«•

!

750

16

5

250

11

8 360

16

800

18

4 656

1308

6

300

6

9)

Westpraffli'eling van Borneo .

c)

c)

373

4 476

2 700

11

550

12

Zuider- en Oosterafd. van Borneo

c)

c)

304

3 648

h)

14

700

25

c)

0

c)

8

400

6

105 f 5250

122

1f

2 070.73

C)

f24 848.66 I f

1500
25 124

a> lic berekening over 12 maanden is hier slechts opgenomen voor de vergelijking met de opbrengst der vroegere pacht. Ditmaal toch
werden de pakhuizen voor ongelijke termijnen (van 5, 6, 16, 17 of 18 maanden) afgestaan.
6) Aanvankelijk was het getal bepaald: voor Batavia op 31, voor Cheribon op 23, voor Pasoeroean op 37,en voor Bezoeki op 8.
e) Geen opgaaf ontvangen.
d) In 1869 onverpacht.
r) Hier werkte de vroegere pacht niet.
f) In deze residentien is, in verband met art. 27, 2de lid van het Regeringsreglement, de pacht alleen toepasselijk op Europeanen en
vreemde oosterlingen, als zijnde regtstreeksche onderdanen van het Gouvernement. Inlanders mogen er het bedrijf van pandhuishondec
vrij uitoefenen zonder pachtschat of iets anders te betalen.
9) Verbeterde opgaaf.
h) Indertijd met andere middelen gezamenlijk verpacht.
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11. Onverpachtc middelen en inkomsten.
1°.

In - e n

uitvoerregten.

Jaren.

In de tarieven van de regten , die van wcge het Nederlandscli Indisch Gouvernement bij den in- en uitvoer worden geheven , kwam , sedert den in 't vorig verslag behundelden tijdkring . alleen eene wijziging voor zooveel betreft
de bijzondere turiefsbepalingen die voor Sumatra's Oostkust gelden. Te rekenen van 1°. Jan uur ij 1880 zijn in die
residentie (namelijk in die gedeelten waar het Gouvernement de regtenbeffing van de inlandsche bestuurders heeft
overgenomen) de artikel n indigo (niet bereid voor de iulandsche m a r k t ) , suiker, t h e e , tin en vogelnesten bij
ordonnaneie van 7 September 1879 (Indisch Staatsblad
n°. 269) aan een gelijk uil.voerregt onderworpen als volgens
het wettelijk tarief'elders verschuldigd is. Deze voortbrengselen kwamen tot dusver" ter Oostkust van Sumatra niet
of slechts in zeer geringe mate voor, en werden daarom
aanvankelijk in bet tarief van uitvoerregten niet vermeld,
zooiat zij zonder betaling van regten zouden kunnen
worden uitgevoerd. Het scheen wenschelijk dezen vrijdom
te doen ophouden, vóórdat de productie van de genoemde
artikelen ter Oostkust van Sumatra eenigen omvang verkrijgt. Zoodra die voortbrengselen eene noemenswaardige
bijdrage tot den uilvoer niogten gaan leveren , zou toch
in het belang van eene zooveel mogelijk gelijkmatige
regten heffing tot de vaststelling van deze uitvoerregten
moeten worden overgegaan.
Het in 't vorig verslag vermelde plan om ook het algemeen tarief van uitvoerregten eene aanvulling te doen
ondergaan, opdat niet langer eenige voorname voortbrengselen der binnen het tolgebied gelegen buitenbezittingen
vrijdom van uitvoerregt zouden genieten , is niet tot uitvoering gekomen, daar de Tweede Kamer der StatenGeneraal hare goedkeuring aan de ter zake ingediende
wetsvoordragt heeft onthouden ').
De zamenstelling van een nieuw algemeen reglement op
de heffing en verzekering van i n - en uitvoerregten en accijnsen, welke arbeid door den heer SPREXGEH VAN EYK in zijne
vroegere betrekking reeds was ter hand genomen, bleef hem
ook na zijne benoeming tot lid van den Raad vun Indie opgedragen. (Zie blz. 2 hiervóór.) Inmiddels zijn, bij wijze van
aanvulling van het bestaande reglement (Iudisch Staatsblad
1873 n°. 241), bij ordonnaneie van 9 September 1879
(Indisch Staatsblad n°. 272) eenige voorschriften gegeven
betreffende de vermenging van voor den landbouw aangevoerde salpeter met vreemde bestaiuldeelen, opdat aan
hen , die geraffineerde salpeter als mest wenscheu te lezig e u , de gelegenheid zou kunnen gegeven worden om dit
artikel (dat anders aan in voerregt is onderworpen) onder
toezigt der toladministratie zoodanig met andere zelfstandigheden , als zand, bou'.vaarde of asch , te vermengen,
dat het mengsel, even als andere meststoffen, zonder oetaling van regten ten invoer kunne werden toegelaten.
Gedurende 1879 vonden 296 bekeuringen plaats; 252
werden bij onderhandsche schikking afgedaan, 33 aan de
beslissing van den regter onderworpen, en de overige 1 1 ,
als ten onregte gedaan , buiten gevolg gelaten. Van de
33 geregtelijke vervolgingen hadden, voor zooveel bij de
afsluiting van dit verslag bekend was, 3 tot vrijspraak geleid.
Een vijfjarig' overzigt van de in het gouveroements tolgebied ontvangen i n - en uitvoerregten en pakliuishuur (ua
aftrekking der gewone terugbetalingen) volgt hieronder:

Invoerri'g- Uitvoerreg
Jaren.

ten.

ten.

PakhuisTe zamen.

huur.

1875. . . . 1f

1876. . . . !
1877.

1878.
1879. . . . 1

196! f
492;
105
496'
3091

1 434 215! f
1 606 474
1 7 1 5 518
1 493 607
1515 708

165
177
159
162
96

7 446 627
7 721858
7 795 387
7 155 604
7 638 228

') Zie het verslag van de zitting van 19 April 1880 (Byblad
1879/1880 II. blz. 953).
Handelingen .ier ^ U e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1880-1881.

Te zamen.

542 677 f
566 881
630 937
752 005
740889

282 271 f
324 016
355 354
338 559
338 782

3 281 f 829 229
6 593
897 490
3 767
990 058
5103
1 095 727
5 219
1 093 523

Hoe de ontvangsten gedurende 1879 over de verschillende tolkantoren verdeeld w a r e n , kan blijken uit de
volgende opgaaf.

Gewesten.

Kantoren van ontvangst.

Zuivere ontvangst
wegens inen uitvoerrejten
en pakhuishuur.

J a v a en DIadara.
Bantam.

Tjiringin.
Anjer
Bantam
Tanara

.

.

. ,
1431
85
»

Batavia

Batavia

Krawang.

Pamauoekan.

.

.

Cheribon.

Cheribon
.
Indramaijoe.

.
.

.
.

,
.

Tagal.

Tagal

Pekalongan.

Pekalongan.

.

.

,

43 448

Samarang.

Samarang

.

.

.

2 385 690

Japara.

Japara
Joana

Remhang.

Rem bang.
Toeban .

.
.

.
.

. ,
. ,

Soerabaija.

Soerabaija
Grissee
Bedauten.
Bawean

.

.

.

,

.

.

.

.

2 032 866
43 507
66
172

Pasoeroean.

Pasoeroean .

.

.

,

149 165

Probolinggo.

Probolinggo.

.

.

.

94 655

Bezoeki.

Bezoeki

Banjoewangi.
Banjoemas.

216
892
764
501
211

huur.

ten.

a) Eerst met 1 Januarjj 1876, 1877 en 1878 is achtereenvolgens
in sommige landschappen van Sumatra's Oostkust de regtenhetling
ten bate van het Gouvernement gekomen. Te dier zake is onder de
opgegeven ontvangsten na 1875 begrepen: voor 1876 f 127 346
voor 1877 f 207 694, voor 1878 f227 498, en voor 1879 f 261 541.

J a v a en Madura.
5 847
5 877
5 920
5 499
6 020

ton.

Bultcnbezlttlngen. a)

Madioen.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.

Invoerreg- Uitvoerreg- Pakhuis-

Madura.

2 390 017

323 510
442
64 226

.

2 932
11784

4 436
38 300

Panaroekan .

.

.

Banjoewangi

.

. ,

2 652

36 993

Tjilatjap
Patjitan
Pangool
Branta
Sumanap
Bangkallan .
Sampang

6 227
779

.

.

.

Totaal

2
>
871
3169
116
688

f 7 638 228
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Gewesten.

Zuivere out
vangst
wegens inen uitvoerregten
en pakhuishuur.

Kantoren van ontvangst.

BuitcnbezlUIngcn.
Sumatra's Westkust.

Benkoelen.

Padang
Priaman
Aijer Bangies
Natal
Siboga
Baros
Singkel

1 f 494 970
i

»
110
5 388
0513
0 528

223

Benkoelen
Kroë
Mokko Mokko

Lampongsche
districten.

Telok Betoog
Ketimbang
Menggala

Palerabang.

Palembang
Moeara Kompeh .

Sumatra's Oostkust.

i
i

306
230
651
.

.

.

Siak
Laboean Bili (Panei) . .
Soengei Djawi üjawi (Bila)
Tandjong Balei (Assahan).
Pebaoengan (Serdang) . .
Rantau Pandjang (Serdang)
Pertjoet (Deli)
Laboean Deli (Deli) . . .
Hamperan Perak (Deli). .
Tandjong Poera (Langkat)
Seroewaij (Tamiang). . .

71430
40 994
12 720
5 762

5311
50 900
2 338
15 045
1288
121 002
6 871
41 £69
4 080

Banka.

Muntok

Billiton.

Tandjong Pandan.

Westerafdeeling
van Borneo.

Pontianak
Pamangkat
Singkawang
Soekadana

79 723
18911

Bandjermasin
Sampit

33 533

Zuider- en Oosterafd. van Borneo.

45 720
.

.

.

21500

41

154
f 1 093 523

Uit de volgende opgaaf van de ontvangsten gedurende
de eerste zes maanden van 1879 en 1880 kan blijken dat
in dit jaar de uitkomsten gedurende het eerste semester
over 't gelieel eenigszins gunstiger waren dan in 't vorige.
Java en Madura.

Bu iten bezitti n gen.

1879.

1880.

1879.

1880.

Invoerregten f 2 8 4 3 8 8 0
Uitvoerregten
485 569
Pakhuishuur
50 245

f2810586
647 919
42 369

f351618
136 306
2 838

f368443
167 606
2184

f 3 379 094

f 3 500 874

f490 762

f538 233

Ten slotte is hier n o g aan te teekenen dat de betrekking van ontvanger der i n - en uitvoerregten te Muntok
(Banka) bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 275 als zelfstandig
ambt werd ingetrokken en de daaraan verbonden werkzaamheden met die van havenmeester werden vereenigd;
voorts dat de vrijhaven Bengkalis, behoorende tot het
regtstreeksch gouvernementsgebied in de residentie Sumatra's Oostkust, ter wettiging van den feitelijken toestand ,
bij ordonnancie van 31 Julij 1880 (Indisch Staatsblad
n°. 140) alsnog verklaard werd te behooren tot de voor
den algemeenen handel opengestelde havens.

[Nederl. (Oost-) Intlie.]

Eene kaart waarop de verschillende havens in den Indischen archipel zijn aangeduid zoo als zij uit het oogpunt
der heffing van in- en uitvoerregten zijn te onderscheiden ,
wordt bij dit verslag achter de bijlagen overgelegd. Daarop
vindt men ook aangewezen in welke streken buiten Java
en Madura van wege de inlandsche besturen regten worden
geheven.
Omtrent laatstbedoelde regtenheffing kunnen do volgende
bijzonderheden ter nadere toelichting dienen.
In het gouvernement At je ft M ouderhoorvjheden worden
in alle landschappen buiten het gouvernementsgebied door
de radja's i n - en uitvoerregten geheven; alleen het zoogenaamde sultans aandeel in het uitgaand regt op peper
en piuangnoten komt ten bate van het Gouvernement.
Bij den invoer zijn belast: o p i u m , lijnwaden, kramerijen,
tabak en gedroogde visch ') met 6 a 10 pet. van de
waarde; bij den uitvoer: peper en ninanguoten met '/ t
dollar per pikol (waarvan de helft als' hassil voor het Gouvernement), en voorts — in de staatjes ter westkust —
koffij , vogelnestjes en huiden. Hoeveel het regt op deze
laatste drie artikelen bedraagt, vindt men niet vermeld;
de opbrengst wordt echter gezegd zeer gering te zijn,
zoodat daarvan niets aan den lande betaald wordt, behalve
een klein deel van het uitvoerregt op vogelnestjes ').
In de residentie Sumatra's Oostkust is de heffing van
in- en uitvoerregten nog in 12 grootere of kleinere landschappen in handen gebleven van het inlandsch bestuur.
In sommige van deze landschappen , als P a g e r a w a n , Si
Pari Pari en Tandjong, even als ook in Kwaloe en TanahPoetih , is de regten heffing verpacht. Aangaande het bedrag der heffing en de soort der belaste artikelen zijn
geen opgaven gedaan.
Overigens worden op Sumatra door het inlandsch bestuur i n - en uitvoerregten geheven in het landschap Poeloe
Lawan aan de Kumpar-rivier (verg. blz. 10 hiervoor),
zoomede in de tot de residentie Riouw behoorende landschappen Indragiri, Mandah en Reteh. Bijzonderheden
omtrent die heffingen zijn echter niet gemeld.
Evenmin zijn thans bijzonderheden aan te teekenen
nopens de regtenheffiog die in alle niet tot het regtstreeksch
gouvernementsgebied behoorende rijken of landschappen
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
plaats heeft 3 ).
In de inlandsche staten van het gouvernement Celeles
en oaderhooriyheden worden zoowel i n - en uitvoerregten,
als doorvoerregten geheven, en wel over 't algemeen naar
een hoog tarief (minstens 5 pet. van de waarde). Van de
koffij o. a., die in de binnenlanden van Wadjo wordt
geteeld en over het gebied van eenige andere staten naar
de afscheepplaats moet afgevoerd worden, is bij den afscheep in deu regel 30 pet. aan regten betaald.
In het gebied van den sultan van Ternatc is alleen de
sago van Halmaheira met invoerregt belast, ten bedrage
v a i f 0,20 ti f 0,40 per lading naar gelang van de grootte
der praanw , doch alleen wanneer Alfoeren het artikel aanbrengen. Ternatanen zijn van de heffing vrijgesteld. In
het rijk van Tidore worden evenmin in- als uitvoerregten
geheven ; het is echter gebruikelijk dat handelaren, van
Nieuw-Guinee komende, een klein gedeelte van de lading
ten geschenke afstaan aan den in Tidore aangestelden
sjabandar. In het rijk van Batjan heft de sultan uitvoerregt op d a m m e r , ten bedrage van f 1 per pikol.
In den Timor-archipel heffen alleen een drietal radja's
op Siemba (die van ^.ewa, Melolo en Memboro) regten
bij in- en uitvoer in hun gebied. De heffing moet echter
') In enkele staatjes bestaat bovendien eene zekere belasting op
de vischvangst, in dier voege dat een gedeelte der vangst ten bate
van den radja moet worden verkocht.
') Eene opgaaf van de in de verschillende s:aatjes, ook ter noorden oostkust, aan het Gouvernement opgebragte hassil in 1878 en
1879 vindt men op blz. O hiervóór (noot 3).
3
) Voor een vijftal landschappen (Pegatan-Koesan, Kottawaringin,
Sambalioeng, Goenoeng Taboer en Boeloengan) kunnen de bjj inen uitvoer belaste artikelen, zoomede het te heffen bedrag, blijken
uit eene opgaaf die als byiage is afgedrukt by de in 1876 en 1879
aan de Staten-Generaal medegedeelde contracten met genoemde landsehappen (zitting 1876/77 Ï O I en 1879/80 8 6 ) . Nopens de regtenheffing in Koetei is het een en ander gemeld in de verslagen van
1872 en 1876, blz. 212 en 22.
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zeer matig zijn eu voornamelijk den uitvoer van paarden
Oo liali en Lombok worden in alle door inlandsche
vorsten bestuurde gedeelten in- en uitvoarregten geheven ,
alleen bet landschap Tnbanau op Bali uitgezonderd. Op
dit laatste eiland telt men 9 plaatsen waar bandarijen
(ontvangkantoren) zijn gevestigd, namelijk: Seseh in
Meno-oei Tandjong en Toeban in Badong, Leleh in
Gianjar, Kesamba in Kloengkoeng, Padang, Oedjoeng en
Tjoeiih in Karang-Assem, en Tjanjar in Baugli.

Over de verschillende kantoren was de opbrengst van
1879 verdeeld als volgt:
JAVA EN MADURA.

Pekalougan . .

f

BUITENBEZITTINGEN.

73 470 Pontianak

. .

f

7 796

. .

3 056 Pamangkat . .

6 564

. . .

6 711 Soekadana . .

17

10 862 Bandjermasin .

36

Samarang
2". A c c ij n s e n.
Accijns op het inlandsen gedistilleerd. De hierbedoelde
accijnslieffing (enkel op Java en Madura in werking), welke
met 1 Januarij 1874 in de plaats kwam van de pacht van
het inlandsen gedistilleerd, beantwoordt bij voortduring
niet aan de verwachtingen die tijdens hare invoering werden
gekoesterd. In 1879 leverde zij weder minder op dan in
de voorafgaande jaren. Het denkbeeld is dan ook in Indie
in overweging genomen om weder tot verpachting van
het regt van verkoop terug te keeren.
De accijns bragt in de laatste vijf jaren de volgende
sommen op. (Over 1874 was het cijfer f 188 301.)

KANTOKEN.

1875.

1S7G.

1878.

1877.

1879.

Toeban

Soerabaija
Grissee

. .

. . .

Bedauten.

2 591 Sarnpit

. .

14 986

Bezoeki . . .

6 572

Branta.

2 659

. . .

Sumanap.

. .

907

Andere kantoren . . . .

3 510

Totaal

f 125 324

. . .

22

Batavia . . f 83 898 f 97 285 f 89157 f 80 298 f 72 200
Buitenzorg .

5 550

5159

1804

1288

3 341

Cheribon . .

14 306

13 768

12 984

18 333

Madjalengka

18

124

460

65

13 316
»

Tagal . . .

24 153

21511

21979

21325
»

20 029
>

Pamalaug

.

Pekalougan .

4 524
»

245

7

26

3 223

Samarang .

14180

11124

7 993

3 406

Soerabaija

.

32837

28134

9 661
20 396

28 221

26 841

Pasoeroean .

9 308

2191

2317

368

Banjoemas .

6 479

2145

1690

866
»

Keboemen .

581

1322
35

1451
305

1362
»

971
>

2 042

3 034

2284

2 926

Madioen . .

T>

Andere kantoren . .

T

J>

400

1

Totaal f 196 234 f185 085 f165 245 f162 061 f146 621
Gedurende de eerste zes maanden van het loopendejaar
werd ontvangen f 77 785, tegen f 65151 in hetzelfde
tijdvak van 1879.
Accijns op tabak. De opbrengst dezer belasting was in
Ü879 hooger dan in de beide voorafgegane jaren, zoo als
blijkt uit bet volgend vijfjarig overzigt.

Jaren.

1875

f

Java en

Buitenbezit-

Madura

tingen.

105 374

f

21980

Totaal.

f

127 354

1876

143 800

17 579

161 379

1877

116 818

12 738

129 556

1878

109 757

14 008

123 765

1879

125 324

14 435

139 759

Totaal

f

14 435

Te Grissee, waar in 1876 eu 1877 ontvangen was
f 24 772 en f 15 862, bedroeg de opbrengst in 1878 en
1879 slechts f 1938 en f 2591. De oorzaak lag gedeeltelijk
hierin, dat in 1876 en in de eerste vijf maanden van 1877
de te Bedanten geheven tabaksaccijns verantwoord werd
onder de ontvangsten van Grissee, hetgeen echter ophield
toen met 1 Junij 1877 te Bedanten zelf een ontvanger der
in- en uitvoerregten werd geplaatst. Intusschen bleven
toch , voor beide plaatsen te zamen genomen , de ontvangsten zoowel in 1878 als in 1879 (respectievelijk f 13 699
en f 17 577) ver beneden de opbrengst van 1877 (f 26 123).
De oorzaak van het belangrijk verschil moet gezocht worden
in den slechten tabaksoogst der twee jongst verloopen jaren.
Van het genoemde bedrag ad f 139 759 , 't welk de
tabaksaccijns in geheel Indie over 1879 opbragt, was in
de eerste helft van dat jaar ontvange-.i f 81 133, waarvan
op Java en Madura f 73 663 en op Borneo f 7470. Gedurende de eerste zes maanden van 1880 bragt de tabaksaccijns f 55 767 op , namelijk op Java en Madura f 47 580
en op Borneo f 8187.
De in het verslag van 1878, blz. 163, aangekondigde
herziening van deze belasting is nog bij het Indische
departement van financiën iu behandeling.
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.

en

Buiten de verpachte middelen en de in- en uitvoerregten
en accijnsen worden door het departemenv van 'inanrien
nog de belastingen beheerd welke men in den staat op
de volgende bladzijde vermeld vindt met opgaaf van het
bedrag van aanslag en opbrengst.
In dezen staat zijn onder het geïnd bedrag de betalingen tot aanzuivering van den achterstand over vorige
jaren begrepen , alsmede de administratief opgelegde boeten
wegens te late betaling. Het als geïnd opgegeven bedrag
vertegenwoordigt overigens niet altijd het volle cijfer der
ontvangsten over een jaar, omdat, ingevolge art. 20 der
comptabiliteitswet, terugljetalingen van hetgeen door verkeerden aanslag of uit anderen hoofde over eenig jaar te
veel is geïnd, in mindering komen van de ontvangsten
over het jaar waarin de terugbetaling geschiedt. Uit de
in den staat voorkomende cijfers van aanslag en ontvangst
kan dus niet blijken welk gedeelte van den aanslag over
eenig jaar nog onaangezuiverd bleef.

[«. 2.]
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1879.

1878.
MIDDELEN.

Java
en Madura.

Buitenbezit
tingen.

h) f

i Aanslag . .

Personeele belasting «)

Java
en Madura.

' Geïnd bedrag,
j Aanslag

Patentregt a)

. .

c)

' Geïnd bedrag.

Verponding open buiten Java, en I Aanslag
e) f * 1 441 914
belasting van de specerijperken [
op de Banda-eilanden d). . . f Geïnd bedrag.
1 428 420
Regt op de openbare verkoopingen
Kleinzegel /)
Eegt van overschrijving van vaste goederen . .
Belasting op paarden en rijtuigeng)

i Aanslag . .
) Geïnd bedrag.

Regt van successie en overgang onder Europeanen
eu met ben gelijkgestelden

760 584
694 051
505 308
450 556
468 583

Belasting op de passars der parti- { A a n s l a 8 ' • •
culiere landerijen op Java h) . | Geïnd bedra°\

75 289
29 414
3 471
3 702

Licontien tot het houden van Chinesche speel- of
dobbeltnfels i)

41800

Idem onder vreemde oosterlingen

Belasting op het slagten van buffels, runderen,
paarden en veulens in de Preanger regentschappen
i Aanslag
Belasting op het bedrijf h).

.

.

\ Geïnd bedrag.

Hoofdelijke belasting in de bin- ^Aanslag
nenlanden der residentie balem- <
bang /)
/Geïnd bedrag.

48856
* I 905 741
1 791 371

Buitenbezit-

613 428 b) f
596 929
665 812 c)
650 339

87 716
84 898
58 508
51513

163 922
160 408
99 681
146 006
69 963
12462
13437

1 470 640
1 340 166
642 771
693 868
402 120
212 450
219 663

184 957
182 608

5 882
6 321

105 816
11983
3 220
849

1010
1757

76 743
155374
60 528
654
1056

>

42 800

;

207 769
70 352

52 092
2 054 030
2 017 877

745 284
763 786

307 481
206 523
752 436
729 062

a) De personeele belasting wordt geheven van Europeanen en vreemde oosterlingen. Zjj is eerst met 1 Jamuirjj 1879 ingevoerd, even
als het patentregt, hetwelk alleen op Europeanen toepasselijk is.
6) De eerste aanslag beliep voor Java en Madura ruim f 650 000, voor te buitenbezittingen ruim 1'94 000. De verminderingen ten
gevolge van vertrek enz. bedroegen respectievelijk ongeveer f 36 700 en f 6 260. Zie over een eu ander meer op blz. 146.
c) De eerste aanslag van liet patentregt leverde voor Java en Madura een totaal bedrag op van bijna f 693 800, voor de buiteubezittingeu van ruim f60 000. De verminderingen deden — zoo als verder zal blijken op blz. 148— deze cijfers dalen met ongeveer f28 000
en f 1670.
d) De aanslag der belasting op de Bandasche specerijperken bedroeg in 1878 (volgens eene verbeterde opgaaf) f 95 996 en in 1879 f 98140.
e) De dus * geteekende cijfers zijn verbeterde opgaven, ontleend aan gegevens die sedert de afsluiting van het vorig verslag ingekomen zjjn. Dewijl de bouwstoffen voor het Koloniaal verslag en voor de begrooting in Indie op verschillende tijdstippen worden afgewerkt, k;in het gebeuren dat de cijfers ii; dezen staat niet geheel overeenkomen met de bedragen der ontvangsten vermeld inde toelichting der begrooting.
f)

Hieronder ook het zegelregt wegens uitgereikte licentien voor het houden van pand- of beleenhuizen (zie blz. 151).

j) Alleen de vreemde oosterlingen in Nederlandsch Indie hadden zoowel voor paarden als voor rijtuigen belasting te betalen; de Europcanen enk<-l voor paarden, en de inlanders (die alleen in de gouvernementslanden van Java aan de belasting zijn onderworpen) enkel
voor njtui; ::. V< r Europeanen en vreemde oosterlingen is echter met 1 Ja:.uarjj 1879, overal v, aar de personeele belasting op hen werd
toegepast, de paarden- en rijtuigbelasting komen te vervallen. Dien ten gevolge worden thans door deze laatste belasting nog alleen getroffen de rijtuigen van inlanders in de gouvernements residentien van Java, de paarden van Europeanen in het gouvernement Atjehen
onderhoorigheden, en de paarden en rijtuigen van vreemde oosterlingen in de gewesten Atjeh, Riouw, de Wester- en de Zuider- en
Ooa.urat'deeling van Borneo.
A) 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.
i) In drie residentien van Java (Batavia, Samarang en Soerabaya) en in schier alle gewesten buiten Java en Madura wordt het regt
om speeltafels te houden verpacht.
k) In 't vorig verslag (blz. 161, noot /;,) werd opgemerkt dat het cijfer van den achterstand der bedryfsbelasting over 1878, vermeld
in de bjj dat verslag behoorende bijlage NN, tot de gevolgtrekking scheen te moeten leiden dat het hier als geïnd opgegeven bedrag van
f 1 791 371 te laag was gesteld. Tusschen beide opgaven bestaat eehter geen regtstreeksch verband, zoo als reeds volgt uit de opmerking op blz. 143. Daarbij komt dat de hoofden van gewestelijk bestuur, uit wier opgaven het steeds als bijlage overgelegd wordende gewestelijk overzigt wordt zamengesteld, bü de vermelding der geïnde sommen rekening houden, niet met hetgeen reeds in 'slands kas is
gestort, maar met hetgeen door de bevolking of door de verdere belastingschuldigen is voldaan aan de ambtenaren met de inning belast.
I) Deze belasting betreft alleen inlanders. (Ter hoofdplaats Palembang zijn de inlanders aan de bedrijfsbclasting onderworpen.)

Tweede Kamer. u.-,

|*. 2.J

Bijlage C.
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1879.

1878.

"
M I I) f) E L E N .

Java
en Madura.

Bnln**ing voor bet onderhouden : Aanslag . .
van wegen en bruggen ter lioofd- }
plaats F&lembug «•). . . ./Geïnd bedrag.

f

Hoofdelijke belasting in Ben koe • ^ A a n s , a S : • •
Belasting voor liet aanleggen en (Aanslag . .
onderhouden van wegen ter \
hoofdplaats Benkoelen m) . . (Geïnd bedrag.

Buitenbesittingen.
33 207

»

38 459

»

21 559

7i m:\

i

OS 147

58 144

i

77 938

2 550

. .

f

34179

2 380

>

2494

•

1727

>

* 332 373

»

896 207

i

4 468

»

4 468

i

4 450

Belastingen in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Belasting op de waarde der hui- j Aanslag
zen en onroerende eigendommen !

Buitenbezit
tingen.

Java
en Madura.

4 507

27 234

»

4 472

26 249

i

6 247

04 506

»

{ Aanslag . .
.{,,„,,,
i Geïnd bedrag.
Andera hoofdelijke belastingen in } a u s a ^ '
het gouvernement Oelebes q) . (Geïnd bedrag.

»

Hoofdelijke belasting in Menado \ A a i l s l i l ° • •
(Minanun on Gorontalo) r) . 'Gemd bedrag.
Belasting op de hoofden tier huis- 1
gezinnen vau de negorijbevol- J Aanslag . .
king in Amboina en ondcrhoo- , Geïnd badnur.
righeden

»

152 125

»

153 025

»

* 149 017

»

123 202

•

28 090

>

28 568

>

33 182

Huistaks te Makasser p) . .

70 643

69 2*;
65 470

26 167

m) Deze belasting, waarin inlanders e» vreemde oosterlingen worden aangeslagen , is te beschouwen als aequivalent voor vrijstelling
van heerendiensten ter hoofdplaats.
i») Desa belasting wordt sedert 1 Januanj 1878 alleen van de inlanders geheven (Indisch .Staatsblad 1872 n°. 205 en 1878 n». 86).
Van den aanslag over 1878 w;;s op 31 Maart 1870 (behalve de boeten) nog slechts in te vorderen f 3235.
"i Deze belastingen zU n: 1°- Se verticning welke van het rjjstgewas wordt geheven; U». de hoofdelijke belasting, sedert 1 Januanj 1878
alleen op inlanders toepasselijk, en 3°. de belasting op het graven van diamant, alleen in deafdeelingMartapoera bestaande, welke laatste
in 1878 l s925 en in 1870 slechts f 1368 opbragt.
f) .Sedert 1 Januari! 1879 wordt deze belasting niet moer van Europeanen en vreemde oosterlingen geheven, zoodat zij van toen af
alleen op inlanders is toepasselijk gebleven (Indisch Staatsblad 1849 n«. 54. en 1878 n°. 340).
q) De liierbedoelde belastingen zijn die welke geheven worden op Saleijer, Bonerate, Kalao, op de eilanden onder Makasser, zoomede
in de Tante*landen; en voorts de belasting, bedoeld in Indisch Staatsblad 1863 n°. 165, welke in de Bergregentschappen der Noorderdistricien van Celebcs geheven wordt, en blijkens Indisch Staatsblad 1870 n». 156 voor 1870 weder op het gewone bedrag van f 3 per
huisgezin werd bepaald.
r) Hieronder voor de afdeeling Gorontalo in 1878 f 37 410 en in 1870 f 36 335. Aan deze heffingen zijn alleen de inlanders onderworpen.
Omtrent eenige der bovengenoemde middelen in het
bijzonder kan nog het navolgende worden vermeld.
Personeels belasting. Zou als reeds in 't vorig verslag
(bh. 171) werd aangeteekend, heeft de invoering f a n deze
krachtens de ordonnaneie vau 30 December 1878 (Indisch
Staatsblad n c . 349) in her ofgeloopen jaar voor bet eerst
geheven belasting, waaraan zoowel Europeanen als vreemde
oosterlingen onderw rpen zijn . zon r gro ito moeljel ! ;kbeaen plaats gehad.
Over hel algemeen bleef echter de aanvankelijke toepassing van de belasting, die zoowel voor de administratie
als voor de belastingschuldigen geheel nieuw w a s , niet
vrij van groote gebreken. Misslagen van de zyde der adnünUtratie zoowei als van de zijde der belastingpligtigan
gaven aanleiding tot het inbrengen van vele bezwaren
tegen den aanslag. Aan de klugien werd zooveel mogelijk
te gemoet gekomen , ook in die gevallen waar de te hooge
aanslag t e wijten was aar vergissingen der aangevers.
Doorgaans veroorzaakten de gebreken in de uitvoering van
de belastingverordening meer nadeel aan de schatkist dan
aan de belastingschuldigen. W a s reeds spoedig het vermoeden ontstaan dat dit liet geval w a s , de door de inspecteurs van financiën in de tweede helft van het jaar ingeHandelingen der Stnten-Qeneraal.

Bijlagen. 1880-1881.

stelde plaatselijke onderzoekingen deden allen twijfel daaromtrent ophouden. Zoo bleken de door de hoofden van
gewestelijk bestuur vastgestelde tarieven , die de verl:ouding van de huurwaarde (il. i. de eerste grondslag der
belasting) tot de waarde van het meubilair en de rijtuigen
(den tweeden grondslag) moesten aanwijzen voor het geval
dat geen schatting van oeubOair en rijtuigen werd verlangd (art. 23 der verordening). op menige plaats niet met
de werkeli' heid in overeenstemming, hetgee aeuetelage
heffing naar den tweeden grondslag t e n gevolge had. Ook
liet de toepassing van die tarieven veelal te wenschen over
in de gevallen bedoeld bij art. 4 der verordening, d. i.
wanneer een deel der woning niet in aanmerking komt
voor de berekening der belastbare huurwaarde. Vrij algemeen bleken de ambtenaren in de dwaling te hebben verkeerd dat in die gevallen de aanslag naar den tweeden
grondslag de belastbare in stede van de tjeheele huurwaarde
had te volgen. Op vele plaatsen werd ook voorbijgezien
dat de in art. 4 bedoelde uitzondering betreffende die gedeelten van woningen , welke dienen voor de uitoefening
van een beroep of bedrijf waarvoor patentregt of bedrijfsbelasting verschuldigd is, alleen dan geldt wanneer die
gedeelten uitsluitend voor zulk een beroep of bedrijf dienen. Vooral moest dit misverstand van invloed zijn op
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den aanslag vau vreemde oosterlingen , die doorgaans geen
of weinig onderscheid maken tusschen de gedeelten hunner
builen welke voor woning en die welke voor de uitoefening
Wil een bedrijf dienen. Eene andere verkeerde opvatting had
een niet. minder belangrijken invloed op den aanslag. Geheele
oi gedeeltelijke vrijstelling van bekisting is toegekend aan

[Nederl. (Oost-j Indie.

GEWESTEN.

hen die pen lnii>-, bewonen waarvan de ffeMêtlehixarwfUurdt
eene door den Gouverneur-Generaal bepaalde som niet te
boven g a a t (art. 8 der verordening). De bepaling werd
door vele hoofden van gewestelijk bestuur toegepast, alsof
de grens der vrijstelling werd Bengewezen door de belastbare in plaats van de geheele huurwaarde. Van daar dat
de vrijstelling ten onregte werd toegekend ann velen, die
een gedeelte hunner woning hadden afgezonderd vooreen
beroep of bedrijf en voor wie die belastbare huurwaarde
dus minder bedroeg dan de huurwaarde hunner geheele
woning (art. 4 , 1°. der verordening;. Voorts bleek dat in
vele gewesten de aangiften van de huurwaarde der woningen , in ' t bijzonder die der vreemde oosterlingen, zonder
onderzoek waren aangenomen, zelfs iu gevallen waarin
de onjuistheid van die aangiften dadelijk moest in het oog
vallen. Ook schijnen de bepalingen omtrent den derden
grondslag der belasting (de heffing naar bei; aantal paarden)
niet overal behoorlijk te zijn nagekomen, zoodat vermoedelijk door beter toezigt op de i.effiug naar dien grond"
slag de opbrengst der belasting mede nog zal kunnen
stijgen.

Aanslag.

Per transport
Bezoeki. . .
Banjoewangi.
Banjoemas. .
Bagelen . .
Kadoe
. . .
Djokjokarta .
Soerakarta. .
Madioen . .
Kediri
. . .
Madura. . .

f 536 092,52

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Totaal .

8 293.23'
3 803,75
8 530,63
7 536.54
6 103,05
15 523 10
26 554,94
9 238,04
20 121,84»
8 217,34»
.

f 050 074,99

Af: vermindering

36 698,56

Blijft

.

Bij : kosten
schatting

.

fing te vervallen, en kan mettertijd do personeele belasting
in Atjeh worden ingevoerd , en in Uiouw , zoomede in de
beide residentien op Borneo , ook op de vreemde oosterlingen
worden toegepast, dan mag het er voor gehouden worden
dat de opbrengst meer zal naderen tot de aanvankelijke
raming. In stede van het bedrag ran f 1 000 000 (f 900 000
op Java en Madura ei: f 100 000 voor de buitenbezittingen), waarop de inkomsten uit dir middel bij de begro<>
t i n g voor 1879 w.iren gesciüi ' i , lever; di aanslag over
dat jaar — waarbij trouwens volgens oen wensen der
R e . e r i n g bijzondere gematigdheid werd betracht — na
aftrekking van de uit de verordening voortvloeiende verminderingen slechts f 701 297 op ( f 6 1 3 3 7 6 op Javu en
Madura en f 87 921 in de buitenbezittingen).
Een gewestelijk overzigt, waarbij tevens vermeld is hoeveel wegens kosten van schatting is ontvangen in de gevallen waarin die kosten aan de belastingschuldigen in

Te

Aanslajr.

Kosten
vau
schattin gr.

van
. .

3 264,14 •

zaïnen

f 6 1 6 630,57 5

17,95
15,44

Vermin*

iPadangsche
! Suma-\ Benedenlantra's / den . . .
• West-lVlangsche
kust. [ Bovenlanden
Tapanoli
Beukoelen. . . .
; J...mpoügsche 'Mstricten
. . . .
;
Palembang . . .
i Sumatra's Oostkust.
Riouw

f

296,48

258,00
96,00

f 3254,14» f 36698,56»
I

17 642,58

49,42 f 1 8 4 8 , 9 3 '
727,19
79,22
201,07»

5 887,47
2 238,97
1717,54»
1
6
7
1
3
3

; Banka
j Billiton
| Weaterafdeeling van
Borneo . . . .

Totaal.

Java at Madura.
Baniam
Batavia
Krawang . . . ,
Preanger regentschappen . .
Cheribon . . .
Tagal
. . . .
Pekalongau . .
Samarang. . .
Japara
. . . .
Rembang . . •
Soerabaija. . .
Pasoeroean. . .
Probolinggo . .

4 382,79
220 ."05,40
0X04,41
11 091.03»
20 710,90»
12 211,56
8 999,18
68 366,76
14 116,21
16 716,45
113 048,34
23 526,74
14 291,83

Transporteeren I f 536 092,52

Blijft
5

4,01
198,13
46,50
78.70
502,87
361.99
18,00

.

.

f

133,57
859,63
235,94
499,74
537,77
335,72

1 768,91
473,01
35,00

759,58
337,79»
264.45"
177,22'
5 035,65
319,76*
538,79 *

6 007,26
800,61
236.30»

f 2 570,27 f33 299,27-

') Bü de begrooting voor 1880 werd do opbrengst geraamd op
f 670 000 (f 600 000 voor Java en Madura en f 70 000 voor de buitenbezittingen).

.

B":
kosten
schatting

.

.

van
. .

Te samen

44,45
1 053,65
29,30»
77,70
121,28
7.20

2 321,22

204,43

3161,08»
18 085,08
5 473,28 •
10 035,17
1 771,60
2 255, i s

396,39'

94182,17

90,40
14,82

672,47
241,34
512,80
44,10

f 2 489,30' f 6 201,54

6261,54

Af: vermin lering.

f 241,95
f 1 352.37• 17 865,88
7.70
714.00

359,33
205,15
428,97»
538,25
107,60
50,40
288,25'
292,59
988,94
139,80

BuUenbetittingtn.

deelingvitn Borneo
Celebes
\Teuad<
Amboina
. . . .
Ternate
Timor

dcringen.

deringen.

f 2 570,27 •f."'] 239,27»

rekening waren te brengen, vindt men inden volgenden staat. | Zuider- en Oosteraf-

GEWESTEN.

Vermin*

f 6 1 3 376,43

Uit den aard der zaak zijn de hoofden van gewestelijk
bestuur op een en ander opmerkzaam g e m a a k t , en het is
du i te verwachten ci;it bij den aanslag voor 1880 de beI
gane fouten zullen worden vermeden.
Komen in den vervolge deze oorzaken van te lage hef-

Kosten
van
schatting.

f 87 920,03»

f

2 489,30 *

f 90 409,94

De bij afzonderlijk besluit vastgestelde lijst der ambtenaren , die voor de verrigting van hun dienstwerk rijpaard
moeten houden en deswege vrijstelling genieten voor den
derden g r o n d s l a g , werd in Januarij 1880 (Indisch Staatsblad n°. 16) aangevuld met eenige categorien van landsdienareu zoo op als buiten Java. Bij dezelfde verordening
stelde de Gouverneur-Generaal voor het jaar 1880 het
bedrag vast van de huurwaarden die tot geheele of g e deeltelijke vrijstelling van belasting naar de eerste twee
grondslagen aanleiding geven. De voor 1879 aangenomen
grenzen voor de vrijstelling (Indisch Staatsblad 1878 n c . 352)
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de wet in verzet zijn niet te denken viel; dat de Regering voor eerbiediging van de wet zou zorgen, niet voorbijgang van alle andere consideratien en met alleteharer
beschikking staande middelen ; en dat het verzet *t welk
sedert geruimen tijd te Samarang bestond . en vooral de
laatste nianifestatien, geen ander gevolg konden hebben
dan de pogingen te dwarsboomen die rle Regering in
het werk mogt willen stellen om voor (Ie belastingschuldigen meer waarborgen in het leven te roepen tegen handelingen dercoinmissien van aanslag die in strijd mogten
zijn met be'
«•langen der Regering, welke verklaard bar'
geen overdreven fiscaliteit te willen.
Nadat de inhoud van dH antwoord, met mngtigingvan
den Gouverneur-Generaal, te Samarang was eken I gemaakt, volhardden de handelaren aldaar niet langer in
hunne houding, maar betaalden zij vrijwillig de versokenen termijnen der belasting.
IntUSSCnen had de Begering zoowel hier te lande als in
Indie de mogelijkheid voorzien dat in de regeling van het
patentregt, naar aanleiding van de ondervinding gedurende
het eerste jaar harer toepassing verkregen . wat de bijzonderhedeu betreft, verbeteringen zouden moeten worden
gebragt.
De beschikking, die. krachtens eenemagtigingdesKonings dd. 19 October 1879. den 9den December door den
Gouverneur-Generaal aan de drie kamers van koophandel
en nijverheid op J«va werd gegeven op haar gezamenlijk
adres van Mei/J unij te voren (zie vorig verslag blz. 171).
stolde wel is waar op den voorgrond dat van een terugkomen op de hoofdbeginselen der belastingregeling geen
I sprake kon zijn , maar hield tevens de verzekering in ,
I dat alle voorstellen en denkbeelden die tot verbetering van
I de verordening konden strekken met de meeste aandacht
| door de Regering zouden worden overwogen. In denzelfden
| geest waren reeds i'; Augustus te voren , op last vanden
I Gouverneur-Generaal, aan de inspecteurs van financiën,
• ied»r in hun ressort, de noodige onderzoekingen nopens
I de werking en toepassing zoowel van het patentregt als
j van du personeels belasting ongedragen, en toen Kunne
Patentregt. De vooringau menbeid dio in en aanvang I rapporten waren ingekomen, deed de Landvoogd den lsten
van 1879 bij de Europesehe ingezetenen , inzonderheid Uy l December 1879, onder aanwijzing van eenige punten
waarop in het bijzonder zou zijn te letten, den directeur
den handelstand op de drie hoofdplaatsen van Java, tegen
de nienwe belastingen, en wel vooral tegen de verordening I van financiën uitnoodigen om de vraag te onderzoeken,
op het patentregt, bestond (zie vorig verslag blz. 171), in hoever het wenschelijk ware sommige bepalingen der
kreeg in den verderen loop van het jaar nieuw voedsel, beide nieuwe belasting-verordeningen re herzien.
to ••.! te Samarang de zeer hooge sommen bekend werden,
!>e plaats gehad hebben ;e onderzoekingen •• ov«»rwewaarvoor de commissie van aanslag in het patentregt te gingen hebben zich, wat het patentregt betreft, opgelost
dier plaatse eenige handelaren had aangeslagen die ge- in de ordonnaneie van 22 Januarij 1880 (Indisch Staatsblad
weigerd hadden aangifte ta doem of inlichtingen te ver- n°. 15), waarbij eenige bepalingen der verordening van
strekken. Zoowel het reeds in 't vorig verslag (blz. i71) 30 December 1878 (Indisch Staatsblad n°. 3&0), onder
vermei Ie verzoek der Handelsvereniging te Samarang, 'sKonings nadere goedkeuring, worden herzien en aan*
als do verzoeken van de betrokken personen om veruun- gevuld. De daarb|j vastgestelde wijzigingen komen op het
dering of vernietiging van hunne aanslagen, moesten, op volgende neder:
grond der wettelijke bepalingen, worden afgewezen. Even1°. Het ook door hei gebeurde te Sauihrang aan het
min kon eene g.-.nstige beschikking gegeven worden op licht gekomen bezwaar, dar art. 24 der patentverordeeen adres van gelijke strekking dar kamer van koophandel uing de gelegenheid afsneed om onjuiste aanslagen te
en nijverheid aldaar. Menige Samarangscha bandelaren en wijzigen wanneer men zich niet kou beroepen op verfirma s namen nu het besluit om bij wijze van protest in
keerde toepassing '>f schending van wettelijke bepalingen ,
gebreke te blijven met de betaling van den tweeden ter- is weggenomen. Bij een nieuw artikel 24a heeft zich Je
mijn van liet patentregt. Daardoor werd ee-ie geregtelijke Gouverneur-Generaal de bevoegdheid voorbehouden om de
invordering- noodig, en nu werd de executoriale verkoop aandageo der commissien te doen herzien wanneer bf? dit
van in beslag genomen goederen door allerlei niet binnen noodig acht.
de termen der strafwet vallende middelen belemmerd en
2°. Voor de belastingschuldigen , wier belastbaar inkomen
"oor een groot d' d onmogelijk gemaakt, ook nadat — met ! niet uitsluitend uit vaste beloouingeu o." bezr' ligin en
wijziging van de instructie voor de vendukantoren — bij ! bestaat, is nu eene klassiticatie vastgesteld, zoodat zij bij
ordonnaneie van 21 November 1879 (Indiscl
>lad n°. het doen van aangifte eenvoudig de klasse hebben op te
310) was bepaald dat executoriale verkoopingen voortaan geven waaronder bun inkomen valt. De belasting wordt
ook bij wijze van inschrijving, iu plaats van bij opbod of dan berekend over de middensom van elke klasse.
afslag, konden worden gehouden. De door al deze omstan3°. Ten einde waarborgen te schenken voor de geheiindigheden te Samarang te weeg gebragte spanning eindigde houding van liet bedrag dat bij de berekening van het
echter reeds vóór den afloop van het ja;ir. Twee der han- inkomen is afgetrokken voor renten van opgenomen k:tpidelaren. die aan het lijdelijk verzet hadden deelgenomen, talen , is bepaald dat deze opgaaf kan geschieden in een
verzegeld aan het aangiftebiljet gehecht stuk . dat in de
uitten den wensch dat het conflict mogt ophouden en
vergadering der commissie van aanslag wordt voorgelezen
riepen daartoe de tussehenkomst in van den heer VANDEN
en onmiddellijk daarna vernietigd, zonder dat van den
BERG, president der Javasehe Bank te Batavia, die den
25sten November de door hem ontvangen berigten ter inhoud eenige aanteekening mag geschieden.
kennis bragt van den Gouverneur-Generaal. Den volgenden
4°. Door in het eedsformulier voor den voorzitter en de
dag' gewerd dezen een antwoord van den Landvoogd. leden der commissie van aanslag het woord > naauwgezet"
waarbij hem o. a. werd te kennen gegeven: dat aan een te vervangen door »zoo naauwgezet mogelijk'', is te
vergelijk tusschen de Regering en ingezetenen die tegen gemoet gekomen aan de gemoedsbezwaren van sommige
werden, op grond der ondervinding, voor ranclüUande
plaatsen' ingekrompen.
Ten einde personen niet geringe inkoaiitwi. in t bijzonder de V*** '**oldigden , die
de bij de bela:-tingverordenlng voorgeschreven betaling1 in vijf termijnen bezwarend
uiogten vinden, eeuigszins te gemoet te komen, is dit jaar
(bhjkens bekendmaku\g in de Javasehe Courant 'au 2
Maart jl.) aan de belastingschuldigen vrijheid gegeven om
het over elk dier ternujnen verschuldigde bij maandelijksche
gedeelten aan te zuiveren. Over hetgeen op den verschijndag
van eiken wettelijken termijn aan de belasting ontbreekt,
blijft boete verschuldigd.
Het voornemen bestaat om In de bepalingen betreflende
den derden grondslag (paarden) eenige wijziging te brengen. Tot dusver worden alle belastingschuldigen , behalve
de praktiseerende geneesheeren, wat den genoemden grondslag betreft, aangeslagen naar een opklimmend tarief'. Deze
regeling levert een groot bezwaar op voor eigenaren en
beheerder-i van lanclbouw-ondernemingen die tot uitoefening
van hun bedrijf gedwongen zijn een groot nantal rij- en
trekpMrden te houden. Het ligt nu in de bedoeling om
personen, die van den landbouw hun bedrijf maken , mede
slechts i' 6 per paard te doen betalen, b oe groot het getal
paarden ook zij.
Aan sommige hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur werden ook voor 1880 , even als voor het afgeloopen
jaar bet geval was, gelden toegestaan ten einde zich de
noodlge hulp te verschaffen voor de werkzaamheden aan
den aanslag in de nieuwe belastingen verbonden. De residente;' van Batavia, Bamamng en Soerabaija kregen in
1871), behalve over eenig minder persoueei, elk tevens
de beschikking over twee commiezen voor de personeele
belasting en het patentregt. In 't vorig verslag (blz. 171)
werd reeds vermeld dat, te Batavia al spoedig eeue dier
betrekkingen opgeheven en laarentegen het lager personeel uitgebreid werd. Tot --dijken maatregel is kort daarop
(In lisch Staatsblad 1879 '. 231) ook raor Samarang en
Boen ibalja bes] ot ei..
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leden van coinniissieu die meenden dat in vele gevallen
bij den aanslag onmogelijk niet oaauwgesethcid kon wor(IIMI te werk gegaan , daar meermalen een inkomen UIQSSl
wurden geschat zonder dat men redelijke grondslagen kon
vinden. Verder is het eedsfbrmulier aangevuld met de belotte van geheimhouding van alles wat geheim behoor!
te blij van, en is die gelieindiouding. welke tot dusver,
zoowel voor de coninnssien van aanslag als voor hen die
tot de door haar belegde vergaderingen toegang hebben ,
alleen was voorgeschreven ten opzigte van de verstrakte
nadere gegevens en ophelderingen . thans ook tot deaangif'te en den aanslag uitgestrekt.
.">". Eindelijk behelst de OfdOttuancie van 22 Juuuar\jjl.
ook eene wijziging van den eed waartoe een gedeelte der
belastingschuldigen verpligt is. De formule » dat de aan»

gifte naar dei aangevers beste weten te goeder trouw ici
geschied ", luidt thans »dat in de aangifte en in de daarbij

[Neder!. (Oost~) ladi ,]

gevallen verstrekt werden ter beantwoording van gerezen
vragen omtrent de juiste bedceling van verschillende U»paliugen.
Blijkens de onderstaande gewestelijke opguven bedroeg
de aanslag in het patentregt voor 1871», na aftrekking

vun ue verminderingen, \oor Java vu Muduru ongeveer
f686000, voor de buitenbesittingen ruim f58 000, ofte

samen ongeveer f 724 000 De r a m i n g , die voor Java eu
Madura op f 350 000 en voor de buitenbesittingen op
f 5 0 000 gesteld w a s , werd dus ver overtreden ').

GEWESTEN.

Aanslag
voor 1879.

Vermii.dering.

.lava i'u Madiwa.
beboorende opgaaf niets is vermeld of verzwegen niet het
opzet van benadeeling van 's lands schatkist . Er waren
Bantam
26,35
f
1 187,18
temmen <lie meenden dat het vroegere formulier de moge*
Batavia
9 339,69'
227 565,37 H
ijkheid afsneed om een hooger inkomen dan het werkelijk
Krawaug
2496,45 |
95,50
genotene op te geven . wanneer dit door een belastingPreauger regentschappen
9 030,80
1 000,61
schuldige in het belang van zijn crediet of om andere
Cheribon
28 008,02
449,78 •
redenen wenscheUjk mogt worden geoordeeld.
13 086,70 '•
222,45»
Tagal
Deze wijzigingen zijn door het Opperbestuur goedge5 634,89
287,90
Pekalongan
keurd . onder voorbehoud dat voor volgende jaren bij de
107573,82
1 763,20
Samaraug
berekening reu de belasting het minimum en niet liet
24 822,37 •
992,31
Japara
gemiddelde van elke klasse to* grondslag genomen, en
5 489,73 |
287,83
Bembang
dat de regeling van de klassen in dien zin h e m e n worie
«5 011,60 i
9 128,90
Soera ba ija
dat de te groote spelingen, vooral in de hoogere klassen ,
16 233,47
450,79
Pasoemean
worden beperkt, voor zooveel dit mogelijk is zonder Let
30 867,80 \
315,43
Proboimggo
geheele doel der Massificatie te verijdelen. Overigens zal
15 706,08 •
1 204.41
Bezoeki
nader worden overwogen of de vraag aangaande de renten
811,67 |
48,47
Banjoewaugi
van opgenomen kapitalen niet uit de aangiftebiljetten kan
7091,30 !
331,00
Baujoemas
wegvallen.
S|
52,73
Bagelen
1 806,86
Wanneer men het gebeurde te Samarang uitzondert .
304,10
Kadee
2 503,51
g i n g de invoering van het patentregt : iet met bijzondere
i49,32
34 611.68 I
Djokjokaria
moeijelrjkheden gepaard. Wel echter lief de wijz" van
775,30
58 719,92
toepassing veel te wenschen over. Het ka;: geen bevreein167,80
Madioen
4261,73 I
ding wekken dat bij de invoering van deze belasting ZOO*
513,51
Kediri .
8 521,91 H
wel bij de oommissier van aanslag als bij rle belasting64,99 *
Madura.
948,24'
schuldigen meermalen misverstand en onzekerheid hebben
g e h e e n e b t . Vele aanslagen moesten dan ook worden ver- !
Te zamen
f 693 791,01' f 27 978.99
nietigd of gewijzigd, en bij verschillende circubures moest
Al: ^ • m i n d e r i n g
27 978,99
aan de ambtenaren en dp commissien mededeeünggedaan
•worden van (ie zienswijze der Begering omtrent de t o e passing van !e bepalingen der verordening.
Blijft
f 065 8P2,O26
De meest voorkomende misslagen waren de volgende:
1°. Verkeerde toepassing van de bepaling (art. 5 der
BuitenbezütUyjcn.
verordening) dat van het patentpligtig inkomen wordt
afgetrokken bet gedeelte dat bij den aanslag in de grom 1Suuiatra's W e s t k u s t :
lasteu in aanmerking komt. Velen begrepen die bepaling
Padangsobe Benedenlanden
f 8 946,17 f
206,12'
zóó. dat het bedrag der verpon i ing zelve van het inkomen
Padangscbe Bovenlanden .
56,93
1512.05'
m o g t worden afgetrokken, terwijl anderen de af te trekken
Tapanoli
0,10
211,11'
som wilden stellen op tienmaal dat bedrag. Uit ie bepaBenkoelen
188,30
11,90
lingen der verpondtngs-ordonnancie volgt echter dat het
Laiupongsche districten . .
»
107,97
gedeelte van het inkomen van den patentpligtige . dat bij
Palemüang
764,40
9,25
den aanslag in de verponding in aanmerking k o m t , een
Sumaira's oostkust . . .
58,38'
20 714,62
tiende gedeelte van de verpondiugswaarde is.
Atjei,
>
1 674,00
2*. Verkeerde toepassing INH het Ijegiusel der ordonliiouw
22,73'
285,65 •
nancie (zie o. a. n°. 3457 van liet Byblad op het Indisch
Banka
10,98
268,93
Staatsblad) dat alle ten behoeve van denzelfden persoon
Billiton
30,50
2 362,17
uitgeoefende patentpligtige werkzaamheden in ééne a a n Westerafdeeting van Borneo
256,98
»
gifce, en 'na o< : : in één aanslag, kunnen worden /.amenZuider- en Oosterafdeel.ig
s
gevat. Soms waren de inkomsten van twee of meer ondervan borneo
810,76
30,50
nemingen ten laste van dun hoofdbeheerder aangeslagen ,
Celebes
10 673,05
875,00
hoewel die ondernemingen niet voor rekening van dezelfde
Mensjdo
1 608,78
83,67
personen gedreven wenen , en omgekeerd werden onderAmboina
8 836,92
272,12
nemingen afzonderljjk aangeslagen , boewei gezamenlijke
Ternate
627,89
»
aanslag had kunnen geschieden.
Timor
>
325,60
3°. Verzuimde of onvolledige toepassing van het voorschrift (art. 21 , 3de lid ,) dat de commissie van aanslag ,
Te zamen
f 60175,97 f 1668,19'
wanneer zij de aangifte niet aannemelijk a c h t , den aanAf; vermindering
1 668,19'
gever in de gelegenheid stelt Daden gegevens of ophel1
deringen te verstrekken.
i
Voor volgende jaren schijnt eene meer doelmatige eu
Blijft
. f 58 507,77*
eenvormige uitvoering van de patentbepalingen te mogen
worden verwacht, waartoe uit den aard der zaak zullen
') Bij de begrooting voor 1880 werd de opbrengst geschat op
bijdragen zoowel de beslissingen op de ingediende doleanf G30 00O (voor Java en Madura f 580 000, voor de buitenbezittincien genomen , als de inlichtingen die in vele bijzondere
gen f 50 000).
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Bijlage C.
K o l o n i a a l verslag

1

v a n 1880.

De b e p a l i n g e n die in 't l a a t s t van 1878 tot u i t v o e r i n g
van voorschriften der p a t e n t v e r o r d e n i n g w a r e n v a s t g e s t e l d ,
en niet u i t s l u i t e n d voor 1879 g o l d e n , bleven o n g e w i j z i g d
De overige b e p a l i n g e n van dien u a r d wer.len TOOT 1880
v e r n i e u w d , s l e c h t s m e t deze a f w i j k i n g (Indisch S t a a t s b l a d
1880 n°. 16) d u t niet meer a l l e cominission van a a n s l a g
in d e l ' r e a n g e r r e g e n t s c h a p p e n u i t vijf leden moeten bes t a a n , m a a r alleen de commissie in de afdeeling I k i i d o n g ,
terwijl d e overige commissien in h e t g e w e s t m e t i n b e g r i p
van den voorzitter slechts drie leden t u l e n .
Van de bijzondere t e g e m o e t k o m i n g ook voor 1880 a a u
d e hoofden van gewestelijk b e s t u u r verleend voor de w e r k z a a m h e d e n ten behoeve van den a a n s l a g In de personeele

Tweede Kamer, \m

[ N e d e r l . (Oost-) I n d i e . ]
en in de p a t e n t b e l a s t i n g , is r e e d s g e w a g g e m a a k t o p
blz. 147. V o l l e d i g h e i d s h a l v e zij n o g a a n g e t e e k e n d d a t d e
a a n k o n d i g i n g van M a a r t j l . o m t r e n t de b e s t a a n d e g e l e g e n heid tot a a n z u i v e r i n g d e r b e l a s t i n g in maandelijksclie g e deelten (zie mede blz. 147) ook b e t r e k k i n g heeft tot h e t
p a t e n t r e g t , h e t w e l k , even a l s de personeele b e l a s t i n g , volg e n s do v e r o r d e n i n g slechts v e r s c h u l d i g d is in vijf t e r m i j n e n .

Verponding
op en buiten Java en belasting van de specerij'
perhen op de Banda-eilanden.
Keu g e w e s t e l i j k o v e r z i g t van
den a a n s l a g der v e r p o n d i n g op J a v a en M a d u r a over 1878
en 1879 v o l g t h i e r o n d e r .

1878. a)

1879.

Aanslag wegens onroerende goederen,
bezeten:

GEWESTEN.

eigendom.
f 11 498,77 s |

Bantam
v'Uil. Buitenzorg .
Batavia;

.

»)

(overige atdeelingen c)

:

Krawang

!

55 038,60 |

Preanger regentschappen.

.

3 918,59

Cheribon

72 324,42 5

Tagal

34 991,445

Pekalongan

7 053,67 »

Samarang

140 897,52

Japara

in erfpacht
of vruchtgebruik.

niet regt
van
opstal.

in

149,25

f

4 500,00

Soerabaüa

229 513,50

Pasoeroean

eigendom.

met regt
van
opstal.

f 16 148,02» f 11521,27» f

158,25

in erfpacht
of vruchtgebruik.
4 500,00

Te zamen.

f 16 179,52»

170.107,37

b)

b)

b)

170 139,92

b)

'0

382 332,68

b)

b)

b)

390 732,86

197,50»

288,59

1375,87*

1 934,13

55 524,69»

55 513,72»

7 228,60

4485,26

6 669,75

78 994,17»

2 112,00

37 103,44»

9 915,00

1 541,25

8 586,14»

24 899,32»

798,75

n

b)

18 509,92»
174 381,99

127,12»
1 388,25

b)
35 160,94»

b)

462,00
2 901,15

•

56 102,85
8 774,66
79 984,55»

b)

2 112,00

n

37 272,94»

17 087,85

112,65

2 049,75

19 250,25

142 990,17

8 402,14»

25 550,04

170 942,35»

29 379,45

29 807,32»

19 767,65

16 800,00

2 418,00
9 445,50

1 305,00

246 308,25

3 820,50

28 279,50

101 463,75

9 199,50

1 305,00

240 018,00

235 557,75

3 751,50

28,101,00

100 272,00

69 363,75

68 419,50

30 607,57»

800,25

19 218,00

5

22 207,77»

19 740,96»

2 902,47»

22 643,44

3 216,37»

18 299,51»

15 664.69

4 479,82 »

20 144,51»

2 902,47

Probolinggo

in

b)

b)

b)

Te zamen.

*)

28580,70

Rembang

Aanslag wegens onroerende goederen,
bezeten:

19 305,30

Bezoeki

15 083,14

Banjoewangi
Banjocmas

837,00

52,50

4 867,10

4 480,99

551,86

52,50

540,78

375,00

4 962,03

4 087,50

673,15»

375,00

n

n

4 660,49

Bagelen

4 046,25
*)

I')

Kadoc
9 981,99»

Madiocn

*)

Kediri

1 876,50

Madura

d)

Totaal

f 707 623,66

837,00

833,25

554,11

833,25

309,75

5 595,00
b)

b)

15,00

12 041,43»
15 886,74»
31156,45»
1 891,50

b)
10091,12
b)
2116,50

b)

b)

282,75
b)
15,00

7 500,00
b)

5 085,35
5135,65*
11 738,43
17 873,87
32 072,75 »
2 131,50

d)
d)
d)
d)
<0
f 50292,76» f 68 591,79» f1441 913,81 f 675 306,81» f 37 689,73» f 72 974,94 f1470 640,01 s

o)

Eenige cijfers van het vorig verslag ïjjn verbeterd ten gevolge van nader ingekomen opgaven.

b)

Niet gesplitst opgegeven.

c) De cijfers, in het vorig verslag (blz. 162) voor deze afdeelingen over 1874 t/m 1877 opgegeven, werden sedert gewijzigd; volgens
de laatste gegevens was de aanslag voor 1874 f 373 146, voor 1875 f 374 089, voor 1876 f 380 831 en voor 1877 f 380 354.
d)

In dit cijfer zijn de opgaven van vier gewesten niet begrepen.

B e h a l v e in R e m b a n g en K a d o e , w a a r de a a n s l a g in de
v e r p o n d i n g over 1879 f 550 en f 3 0 3 m i n d e r b e d r o e g d a n
over 1 8 7 8 , s t e e g die b e l a s t i n g i n al de overige g e w e s t e n ,
e n w e l m e t een t o t a a l b e d r a g van f 29 57o. In e e r s t ^ e n o e m d e residentie w a r e n in v o r i g e j a r e n de k o h i e r e n
niet behoorlijk b i j g e h o u d e n . N a d a t deze door b u i t e n g e w o n e
h u l p in orde w a r e n g e b r a g t , bleek h e t b e d r a g van d e n
a a n s l a g v r o e g e r t e h o o g t e zijn o p g e g e v e n . In K a d o e
h e b b e n verscheidene t a b a k s o n d e r n e m i n g e n o p g e h o u d e n t e
w e r k e n . W a r e d i t niet h e t g e v a l g e w e e s t , d a n zou d e
a a n s l a g v a n 1879 a l d a a r dien v a n 1878 h e b b e n overtroffen.
H a n d e l i n g e n d e r Sta t e n - G e n e r a a l ,

iiijlngen. 1 8 8 0 - 1 8 8 1 .

De v e r e e n v o u d i g d e wijze van i n v o r d e r i n g van bela itingen
(door middel van d w a n g s c h r i f t e n ) , die ook voor de v e r p o n d i n g s b e l a s t i n g in N o v e m b e r 1879 is in w e r k i n g g e t r e d e n
(zie l a g e r blz. 15G), g a f g e l e g e n h e i d om met 1 J a n u a r i j
1880 h e t personeel t e o n t s l a a n , d a t in 18G3 w a s a a n g e steld in h e t b e l a n g van de r e g e l i n g en a a n z u i v e r i n g
d e r a c h t e r s t a l l i g e v e r p o n d i n g s b e l a s t i n g in de r e s i d e n t i e
Batavia.
In w e l k e g e d e e l t e n der b u i t e n b e z i t t i n g e n v e r p o n d i n g
w o r d t g e h e v e n , k a n blijken u i t de v o l g e n d e o p g a a f v a n
den a a n s l a g over 1878 en 1879. (In t w e e d e r t e n o e m e n
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gewesten
heven.)

•werd de belasting in 1879 voor het eerst ge

1878.
Sumatra's ( P a d a n g . . . . . f 30 453
Westkust ') \ Priaman . . . .
534
Sumatra's Oostkust (alleen het
eiland Benjrkalis)
6(50
Celebes (alleen de afdeelingen
Makasser en Noorderdistricten). .
34 353
Menado (residentis)
Amboina (alleen de Banda-eiland e n , uitgezonderd de specerijperken
aldaar)
ï e r n a t e (voor zooveel het gouvernements grondgebied betreft) .
1 926

185 ».
f 31 373
534
600
34 353
7 956
10 075

[Nederl. (Oost-) Indie.

Over de door een der leden van den Raad van Indie in
bewerking genomen herziening van de vernondings-ordonnancie zie men het aangeteekende in hoofdstuk B (blz. 2
hiervóór).
De Hanuasche specerij perken zijn aan eene bijzondere,
met de verponding overeenkomende, belasting onderworpen , waarvan de aanslag (die volgens verbeterde opgaven
over 1877 en 1878 bedragen had f 97 795 en f 95 996)
voor 1879 gesteld werd op f 98 140.
VeaAukaidofCii.. De gebruikelijke driejarige opgaven betreil'ende de administratie van de vendukantoren volgen
hieronder.

1926

Inkomsten
voor het
Gouvernement
(onzuiver
bedrag).

Traktementen, bureauen andere
onkosten, c)

f696 168

f 2 1 0 859

„
Zuivere winst Omzet
over
I aan vemlu-procenten en andere
hct
inkomsten
voor het
8
J
Gouvernement. gehcelejaar.

Onder
den omzet
Achterstallige
. .,begrepen
, debetposten
die
;z(jn
de
voor gouverne- by het einde van
1 ments rekening het dienstjaar
verkochte
ineer dan 12
goederen ter
maanden oud
waarde van: d)
waren.

1877 a.)

Bijzondere 'f beheerd door ambtenaren
kantoren

b) * beheerd door notarissen .

f

492 629 f18 404 815 f 6056 682

f

355 857

>

48 639

3 309 850

103 363

»

»

32 787

2 1 8 8 061

40 623

»

f696 168

f 210 859

f

574 055 f23 902 726 f 6 200 668

f

355 857

f 658 981

f212 014

f

455 248 f18 207 616 f 5 633 929

f

412 665

1878 a.)

Bijzondere ) beheerd door ambtenaren

»

»

kantoren V) ) beheerd door notarissen .

59 814

4 053 908

128 191

35 245

2 305 362

90 610

»

f 6 5 8 981 j f212 014

f

550 307 f24 566 886 f 5 852 730

f

412 665

f 740 843

f

533 899 f19 842 338 f 5 660 897

f

411952

1879.

Bijzondere > beheerd door ambtenaren
kantoren b) ) beheerd door notarissen .

f216 558

»
•
f 740 843

»

54 390

3 564 836

74 016

»

27 831

1886 914

3 617

f216 558

f

616120 f25 294 088 f 5 738 530

•
f

411952

«) Eenige cijfers van het vorig verslag zyn verbeterd ten gevolge van nader ingekomen opgaven.
b) De byzondere vendukantoren worden beheerd op verantwoordelykheid en risico van de daarbjj aangewezen vendnmeesters, bchoudens aansprakelijkheid \an de Pcgeriiig voor de voldoening, by wijze van voorschot, van de niet tijdig betaalde rendementen van gehouden vendutien. De vendumecsters en het verder personeel by die kantoren ontvangen voor dit werk geen bezoldiging van den lande,
maar hebben ragt op aandeelen in de venduprocenten. Het Gouvernement ontvangt van deze kantoren alleen het aandeel, dat den lande
volgens de bestaande bepalingen in de venduprocenten toekomt.
c) Hieronder: wegens
f 3465 en in 1879 f924;
in 1879 f 9G15. Zoodanig
en 1879 en te Soerakarta

praktizyns- en geregtskost< n, niet ten laste vaneen bepaald kantoor uitgetrokken, in 1877 f3270, in 1878
wegens buitengewone fondsen voor tydeiyk personeel by de vendukantoren in 1877 f 7320, in 1878 f8280 en
tijdelijk personeel is in dienst geweest by de kantoren te Samarang, Soerabaya en Pasoeroean in 1877, 1878
in 1878 en 1879.

d) Hieronder niet begrepen de opbrengst der Padangsche koffijveilingcn, omdat die opbrengst niet by het vendukantoor, maar regtstreeks by 's lands kas wordt gestort.
In de organieke bepalingen betreffende de vendukantoreu in Nederlandsch Indie , waarvan de herziening bij het
departement van financiën wordt voorbereid , kwam in het
afgeloopen jaar eene wijziging , reeds besproken op blz. 147
hiervóór, tengevolge waarvan executoriale en andere openbare verkoopingen , indien de verkooper — of in geval van
executie de executant — dit wenscht, ook bij inschrijving
kunnen gehouden worden (Indisch Staatsblad 1879 n°. 310).

') De verponding is toepasseiyk op het geheele gewest, maar
alleen te Padang en te Priaman zyn belastbare perceelen.

In Indie wordt overwogen of deze voorziening , die slechts
in het leven werd geroepen om moeijelijkheden van tijde •
lijken aard te overwinnen, wel bestendigd behoort te worden.
Ten einde bij den verkoop voor rekening van den lande
van onroerende goederen , g-elegen op plaatsen waar geen
vendukantoor gevestigd i s , zoo weinig mogelijk kosten te
maken en tevens het vendupersoneel tijdverlies te b e sparen , is aan de hoofden van gewestelijk bestuur aanbevolen die verkoopingen in den vervolge te doen houden
op de standplaats van den vendumeester, en van dezen
regel alleen af te wijken wanneer 's lands geldelijk belang
zulks bepaaldelijk vordert.

[5.
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In het afgeloopen jaar werd (in verband met de a a n sprakelijkheid van het Gouvernement voor de voldoeningvan vendu-accepten) ten behoeve van 5 particuliere venduadniinistratien in 't geheel f 25 553,50 uit 'slauds kas
voorgeschoten, ter betaling 1 van op den vervaldag onvoldaan
gebleven accepten , tegen f 43 680 ten behoeve van 7 kantoren in 1878. De voorschotten van 1879 waren bij het
eind van het jaar voor een gedeelte afbetaald , terwijl in
mindering van de vroeger verleende voorschotten t e r u g
ontvangen werd f 18155. (In 1878 bedroeg die som
f 16 310.) Onder de opgegeven f 25 553,50 is f 12 000 begrepen voor liet vendukantoor te Menado , waar een tijdelijk
tekort ontstond doordien vele vendutien in de binnenlanden door gedelegeerden moesten gehouden worden,
hetgeen het toezigt op de inning van het verschuldigde
moeijelijk maakte. Sedert 1 Januarij 1880 is het vendukantoor te Menado — waar tot dusver de gewestelijke
secretaris vendumeester was — voor 'slands rekening genomen , en dus aldaar een afzonderlijk ambtenaar als vendumeester aangesteld (Indisch Staatsblad 1879 n°. 296 en 297).
Onderde vorderingen die liet land op 31 December 1879
nog te goed had ter zake van dergelijke voorschotten,
was er eene ten bedrage van f 109 152,27 , wegens een
in April 1871 verleend voorschot aan de nalatenschap van
den in Staart 1870 overleden notaris-vendumeester te l)jokjokarta, welk voorschot gestrekt had tot betaling van
vendu-accepten die door de Javasche Bank waren gedisOonteerd (verg. het verslag- van 1872, bis. 142). Vermits
de billijkheid er voor pleitte om deze schuld niet op de
erven van den overleden vendunieester te verhalen, en er
alle reden bestond om aan te nemen dat het te kort in
de vendu-administratie na diens overlijden was ontstaan
door budriegelijke handelingen van den a l s g e m a g t i g leder
erfgenamen opgetreden venduschrijver (die dan ook later ter
zake van vervalsching in de boeken van het vendukantoor
tot gevangenisstraf is veroordeeld) is hun daarvan bij de
wet TWI 23 April 1880 ') (Nederlandsen Staatsblad n°. 71 ,
Indisch Staatsblad n°. 121) kwijtschelding verleend.
Hoe groot de schade is , door twee der in 't vorig verslag
(bil. 164) bedoelde (overleden) nutarissen-vendumeesters
aan den lande toegebragt, en hoeveel daarvan op hunne
boe iels verhaald zal kunnen worden, kan nog niet met
zekerheid worden opgegeven. De derde notaris-veudumeest e r , van wien in het vorig verslag vermeld werd dat hij ,
na eerst gegijzeld te zijn geweest, gelegenneui had kunnen
vinJen een gedeelte zijner schuld af te betalen, is sedert
als griffier van een landraad in 's lands dienst opgetivden ,
ten gevolge waarvan voor de ve-dere aanzuivering korting
op zijne inkomsten is kunnen worden gelegd.
Bij een der landsvendukantoren, namelijk bij dat te
Pasoeroean , zijn in het loopende jaar malversatien ontdekt
van zoo ernstigen aard, dat zij geleid hebben tot de i n hechtenisneming van den intusschen afgetreden vendumeester. Voorloopig blijkt dat eene som van f 27 000 ver duisterd i s , doch een grooter te kort wordt vermoed. Een
gestreng onderzoek wordt ingesteld , ook naar de mate van
schuld van de ambtenaren met het toezigt op het vendukantoor belast.
Ri'ijt tan zegel. Te Batavia en Samarang kwamen in het
afgeloopen janr vervalschingen van zegelpapier aan het
licht, hierin bestaande dat het stempel eene hoogere som
vermeldde dan de waarde waarvoor de zegels bij liet kantoor van verkoop waren afgegeven. Een paar overtreders
(inlanders) was men da lelijk op het spoor. Daar intusschen
door sommigen van de vervalschte zegels onbewust was
gebruik g e m a a k t , zijn deze personen in de gelegenheid
gesteld (zie de bekendmaking in de Javasche Courant van
20 Januarij 1880) om aan de akten of dokuinenten , waarvoor die vervalschte zegels gediend hadden , alsnog het
karakter van regisgeldiglieid te verzekeren door er een echt
zegel om te slaan (en zulks met dispensatie van art. 17
der zegel ordonnancie , hetwelk slechts in enkele daarbij
omschreven gevallen het omslaan van zegels gedoogt).
Met het oog op de ontdekte kwade praktijken zijn nieuwe
zegelstempels besteld, in welke het bedrag van' het zegel
niet, zooals tot hiertoe , alleen in cijfers, maar ook in
letters zal zijn uitgedrukt. Tevens zijn de met het zegeli) Gedrukte stukken der Tweede Kamer (zitting 1879- 1880.— I 0 4 > .
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debiet belaste ambtenaren aangeschreven om Inmiddels op
de door hen te verkoopen zegels ook in schrijiletters het
geldswaardig bedrag te vermelden.
De zegel-ordonnancie behoort tot de belasting-verordeningen wier herziening door een der leden van den Baad
van Iudie (verg. blz. 2 hiervoor) wordt voorbereid.
Licentien voor het houden van pand- of
beleenhuken.
Ter aanvulling van de mede leelingeo op blz. 138/139, nopens de in de tweede helft van 1880 ingevoerde nieuwe
regeling betredende rte pauHIiuizen , volgen hier nog eenige
aanteekeningen omtrent de werking gedurende 1879 van
het licentiestelsel, dat na 1 Julij 1880 nog alleen behouden
is gebleven voor de gewesten Lompongscbe districten ,
Riouw , Menado , Amboina , Ternate en Timor.
Ook in 1879 viel weder over 't geheel toeneming 1 van
het aantal pandhuizen te bespeuren. Niettegenstaande*ckt
gewesten op- en vier buiten Java in 1879 te samen 27
en 5 pandhuizen minder telden, en in geheel Indie in
üen gewesten J) het aantal onveranderd bleef, had elders
toeneming plaats in die mate dat het totaal voor Java en
lAadura in 1879 klom van 9ól tot 1005, en voor de buitenbe/.ittiugen van 115 tot 132 '). Vooral deelden in die
verme-rdering T a g a l , Madioen en 'Ie Zuider* en ()osterafdeeliug van Borneo , waar in 1879 1 2 . 10 en 11 pandhuizen meer bestonden dan in 1878. (n laatstgenoemd
gewest word echter bij twee pandhuizen geen enkele b e leening gelaan. Gedurende 1879 werd voor het eerst in
de Lampongsche distrieten, en wel ter hoofdplaats Telok
Betong, een pandhuis gevestigd door een Chinees, die
eene rente vorderde overeenkomende met 150 pet. 'sjaars *).
Over het algemeen werd in de rente g-een verlaging
bespeurd, grootendeels een gevolg van de omstandigheid
dat de houders der pandhuizen werkten met geringe,
somwijlen met opgenomen kapitalen. Volgens den resident
van Kembang werd van de Cbinesche pandgevers eene
lagere rente gevorderd dan van de inlandsche.
I n 1879 werden aan 4 Europeanen en 10 inlanders licentien voor het houden van pandhuizen uitgereikt; de overige
personen die het bedrijf uitoefenden waren allen Chinezen.
Op de drie hoofdplaatsen van Java is in het afgeloopen
jaar miuder beleend dan in 1878, gelijk het volgend
overziet aantoont.

Plaatsen.

Jaren.

1875
1876
1877
18*o
1879

Getal
pand-

Getal
beleenin-

huizen.

gen.

37

Geleend
bedrag.

59

338 420 f 1 130 739
369 607
1 295 144
423 046
1512969
532 018
1 743 565
1 736 436
524 673

' 1875
1876
Samarang. . . .( 1877
1 1878
1879

20
21
24
24
20

389 928
399 003
422-i:;!<
384 854
370 774

959 832
939 172
1129 558
943 623
893 664

1875
1876
1877
1878
1879

29
26
26
25
26

666
593
675
660
628

1 931 325
1657 961
1 926 145
1 882 740
1 881880

Batavia (Stad en
voorsteden). .

Soerabaija. . . .

40
48
G2

621
149
279
895
506

-) Daaronder ook de drie residenticn (Krawang, Sumatra's Oostkust — hier worden alleen op Bengkalis licentien aangeven — en
Amboina) waar zoowel in 18Ï8 als in 1879 geen enkel pandhuis bestond. Tot de zeven andere behoorden vier gewesten (Bantam,
Banjoewangi, Riouw en Timor) waar iu beide jaren slechts 1 pandhuis werd gehouden.
3) Volgens het vorig verslag (blz. 164 en IC")) zouden de totalen
van 1878 geweest zjjn 986 en 121, doch toen werden, blijkens de
thans ontvangen verbeterde cijfers, voor Madioen 5 en voor Atjeh
6 pandhuizen te veel opgegeven.
*) De vijf andere gewesten waar het licentiestelsel is gehandhaafd gebleven, telden in 1879 te zamen 9 pandhuizen (Ternate4,
Menado 3, Riouw 1, Timor 1 en Amboina geen).

[f. 2.]

152

Koloniaal verslag van 1880.
Licentien tot het houden van Chinesche speel- of dobbellaf'els. Is aan Kuropeanen BB inlanders het houden van
sneelhuizen en het deelnemen aan het snel in dergelijke

Inrigtingen ontzegd, voor da Chinezen, nij welken land*
aard B6t spelen eene nationale hartstogt kun heeten , en
dus een volstrekt verbod slechts het ontstaan van geheime
speelhuizen zou in de hand werken, wordt het onderwerp
door afzonderlijke regelingen beheerscht, die (evens aan
's lands kas ten goede; komen Als hoofd beginsel staat
daarbij op den voorgrond dat nergens mag worden g e speeld zonder v e r g u n n i n g ; dat de speelhuizen openlijk
moeten worden g e h o u l e n , en d a t sommige categorien van
dobbelspelen In 't geheel niet geduld worden. In de g e -

westen Batavia, Samarang en Soerabaija en in schier al

de buiteiibezittingen wordt het ragt i»m op bepaalde plaat*
sen speelhuizen voor Chinezen te houden, en o m , onder
zekere voorwaarden, verlof te geven tot het spelen in
besloten k r i n g , in pacht afgestaan, terwijl in de overige
gewesten van J a v a en op Madura geen Chineesch dobbelspel mag worden aangelegd dan in het openbaar krachtens
van het bestuur verkregen verlof, alléén te verleenen aan
te goeder naam en (aam bekend staande Chinezen, tegen
betaling van zeker r a g t , bedragende voor de hoof i plaatsen

van gewesten en •fdneliugeu f 100, en voor andere planteen

f 50 voor elke 24 uren van den in de licentie vermelden
tijd. Het heeft een punt van overweging uitgemaakt om
ook deze laatste gewesten onder liet pachtstelsel te brengen , doch dit denkbeeld is verworpen. In de meeste der
googenaam Ie binnenreeidentien van Java toch is het houden
van speelhuizen door Chinezen niet zoo zeer in zwang als
op de drie hoofdplaatsen, en terwijl het s t r e w n moet zijn
om de zucht tot spelen zooveel mogelijk te beperken ,
kon het geen aanbeveling verdienen overal op Java en
Madura pachters te doen optreden , die zoo ligt middelen
kunnen vinden om het spel aan te moedigen. Door de

AANTAL GESLAGTE BUFFELS.

JAREN.

Vol-

Onvol*

wassen, wassen,
7 684
6 423
7 494
7 177
8 767

1875.
1876.
•1877.
1878.
1879.

Ival-

veren. ,'

8176
4 860
7 948
4 960
10 344 1 5 950
9552 1 6 383
10 882 j 6 393
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gevoerde gedachtenwisseling kwam echter aan het licht
dat de bepalingen omtrent het licentiestelsel (Indisch Ktaats*
blad 1851 \C, 25) zeer uiteenloopend werden toegepast. Kr
heersclite namelijk onzekerheid nopens de vraag welko
•pelen als geoorloofd konden worden a a n g e m e r k t , en ook
was het twijfelachtig of de licenties , die alleen aan te goeder naam en faam bekend staande Chinezen mogten worden
uitgereikt. aan dezen ook geweigerd konden worden. In
( een en ander is voorzimi door de ordonnancie van 4 Maart
| 1880 (Indisch Staatsbladn*. 6 3 ) , waarhij 1°. aan de hoofden
I van plaatselijk bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid is
toegekend tot het weigeren , ook aan te goeder naam en
faam i ekend staande Chinezen , van de verlofbriefjes tot
•pelen bedoeld bij Indisch Staatsblad 1851 n°. 2 5 ; en 2".
de aangehaalde bepalingen zijn uitgebreid tot alle hazard*
•pelen van Chinezen , met opdragt aan de genoemde b e stuursboofden om in elke door hen af te geven vergunning de
spelen aan te geven welke krachtens die vergunning zullen
zijn toegelaten. Voorts is eene strafbepaling in het leven
geroepen tegen het houden van niet in de vergunning
genoemde spelen. Tot dusver was tegen het houden van
niet-toegelaten spelen geen straf bedreigd. Ter bevordering
eener gewemchte eenheid in opvatting en toepassing van
de aan de plaatselijke bestuurshoofden toegekende bevoegd*
heid om eene licentie toe te staan of te weigeren, werden
den residenten bij circulaire deinzigten der Regering ter
zake medegedeeld.
Belasting op liet slagten van buffels, runderen, paarden
en veulens in de Preanger regentschappen. Deze belasting,
die in de Preanger regentschappen bij uitzondering regts reeks en niet door pachters geheven w o r d t , bragt g e durende 1879 f 7388 meer op dan in 1878, zoo als uit
het volgende vijfjarig overzigt blijkt.

AANTAL GESLAGTE RUNDENEN.

OnvolKalVol- wassen. wassen. veren.

II-.~J.-1
lotaill

20 720
19 331
23 788
23 112
26 042

16
26
38
34
32

45
56
70
68
60

2
15
873
24
24

Onzui*
vere opbrengst
der beTotaal. lasting.

AANTAL GESLAGTE PAAEDEN EN VEULENS.

Totaal.

Paardeu.

Veulens.

63
97
981
126
116

173
174
164
144
189

748
669
637
754
649

921
843
801
898
838

f 46 592
42 364
52177
49 364
56 752

1
n) Van de opbrengst wordt 8 pet. colleetelooii aan de dessahoofden uitbetaald.
Met 1 Januari] 1880 heeft men in het belang van den
veestapel het beginsel laten varen dat voor het slagten
van onvolwassen dieren eene mindere belasting verschuldigd
is. Vroeger mogten de pachters buiten de Preanger r e geutschappen voor her slagten van een buffel of rund f 2 ,
van een kalf f 1, van een paard f4 en van een veulen f 2
heffen. In de Preanger regentschappen bedroeg de heffing
voor een paard of veulen m e ' e f4 of f 2, maar voor buffelsen runderen, naar gelang de dieren volwassen , onvol*
waasen of kalveren (beneden 1V2 jaar oud) w a r e n , f 3 , f2
of f 1. Thans bedraagt de belasting, onverschillig welken
leeftijd de dieven bereikt hebben, in de Preanger regentschappen (Indisch Staatsblad 1879 n°. 302) f 3 voor eeu
buffel of rond en f 4 voor een paar'.; elders op Java en
Madura (Indisch Staatsblad 1879 n°. 285) f 2 en f 4.

slagen waren 678 515 personen , derhalve 42 044 (38 531
inlanders, 2930 Chinezen en 583 andere vreemde ooster—
lingen) meer dan in 1878. Behalve in de residentien Bant a m , BanjoembS, Kediri en Madura is het getal a a n g e •lagen inlanders overal toegenomen. De vermindering in
Kediri wordt on Ier anderen toegeschreven aan deomstan*
digheid 'lat de koelies , die tijdelijk op de tabaksondernemingen of suikerfabrieken komen werken, en van wie bet
zeer moeijelijk was de belasting ie innen , in het afgeloopen
jaar niet in de belasting begrepen werden. Het getal der
aangeslagen Chinezen verminderde alleen in Bezoeki,
Bagelen en Madioen ; in alle overige gewesten nam het
toe. De verhouding van het getal aangeslagen vreemde
oosterlingen tot dat der aangeslagen inlanders bleef nagenoeg gelijk. In 1878 waren onder het totaal der a a n g e -

Bcdrijfsbelasthig
op ./ara tn Madura.
De aanslag in
deze belasting bedroeg voor 1879 f 2 054 0 3 0 , tegen
f 1 905 741 ') over 1878. Tot de vermeerdering met bijna
anderhalve ton gouds droegen de inlanders bij voor
f 115 6 9 6 , de Chinezen voor f 28 855 en de andere vreemde
oosterlingen voor f 3738, zoo als blijken kan uit bijlage
LL , bevattende een overzigt van de uitkomsten dezer belastiug over 1879 voor elk gewest afzonderlijk. A a n g e -

gemiddelde aanslag per hoofd over al de aangeslagenen
steeg van ongeveer f 2, l J9 s in 1878 tot ruim f 3,02* in
1879 , maar was toch lager dan in 1877 , toen het gemiddeld bedrag f 3,32 was. Voor de inlanders was het g e middelde aanslagcijfer in het afgeloopen jaar hooger :
f 2,61 tegen f 2,57' in 1878; voor de Chinezen iets lager:
f 10,31 tegen f 10,35; voor de andere vreemde oosterlingen
daalde het van f 7,59' tot f 6,54. Even als in 1878 waren
van de aangeslagen inlanders 93 1 / 3 pet. van f 1 tot en
met f 5 verschuldigd. Ruim 5 p e t . , dus eenigen meer dan
in 1878, moesten boven f 5 tot en met f 1 0 , en bijna

') De in 't vorig verslag (blz. 166 en bijlage NN) genoemde som
Tan f 1 905 631 is f 110 Ie laag gebleken.

•laganen 5 57 pet. niet-inlanders, in 1879 5.74 pet. De

IJjjlagc C.
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1»/. pet. (in 1878 ten volle l*/, pet.) meer dnn f 10 opbrengen. Vun de Obinesen vielen Salf4 pet. In de eerste,
20 pet in de tweede en bijna 10'/4 pet. in de laatste «Ier
drie genoemde categorion.
In 1878 was deze verhouding
voor de Chinezen 68V41 19 ''« (! " r u i m 1 8 l ,ct - Metopxlgt
tut de overige vreemde oosterlingen was de hierbedoelde
perceutegewnte verhouding in laatstgemeld jaar 70s/<,
15% en 13% . en in 1878 73V„, 137, en 12 V Voor
mear dan f 6Ó0 waren in 1879 twee inlanders en negentien
Chinezen aangeslagen, dat is één inlander meer en één
Chinees minder dan in 1878.
J)e gemiddelde aanslag per hoofd was het hoogst:
voor de drie klassen van belastingschuldigen (inlanders,
Chinezen en andere vreemde oosterlingen) te zinnen geliomen: in de residentien Madura ' ) , Batavia (alleen het
distriet Bloehoer),J Bexoeki en Ptsoeroean (f 0,40, f 4,52,
f4,42 en f 4,15) ) ;
voor de inlanders alléén: in de residentien Madura ' ) .
Bezoeki, Bantam en Paaoeroean (f 0,45, i'4,30, f3,85
en f 3,71) j
voor de Chinezen alléén: in Paaoeroean, etoenbaua,
Wadioen en ïagal (f 17,09, f 15,18, f 12,89 en f 11,47);
voor de andere vreemde oosterlingen : in de Preanger
regentschappen, Soera haija , Bantam en Cheribon (f 14,19,
f 13,01, f 12,75 en f 12,34).
In 1879 bedroeg de aanslag onder de niet-Chinesehe
vreemde oosterlingen op Madura gemiddeld slechts f 2,07,
tegen f 14,44 in 1878, welk groot verschil moet
worden toegeschreven aan de omstandigheid dat velen die
daar vroeger niet waren aangeslagen, in 1879 aan de
belasting werden onderworpen , de meesten voor geringe
hed ragen.
De aanslag kan gezegd worden in vele gewesten voor
1879 met meer zorg en beleid en meer in overeenstemming
met de voorschriften te nebben plaats gehad dan in het
voorafgegane jaar. Op sommige plaatsen, waar meer dan
twee pet. van bet inkomen geheven werd, ia de aanslag
verlaag!; waar minder geheven werd, verhoogd. Personen,
die men vroeger voorbijgezien of ten gevolge eener onjuiste
opvatting vrijgelaten had. zijn in 1879aangeslagen. Een
paar hoofden van gewestelijk bestuur maakten met goed
gevolg gebruik van de bevoegdheid, verleend hij art. 1't
der belasting-verordening (Indisch Staatsblad 1878n". 12),
om de aangeslagenen te gelasten op bepaalde tijden en
plaataan hunne aanslagbiljetten te vertoonen. Verscheidene
belastingschuldigen , die tijdens den aanslag niet opgegeven
of bekend waren , kwamen zich dan uit eigen beweging
aanmelden. Was er dus over liet algemeen wel verbetering
in de toepassing van de belasting te bespeuren, in menig
gewest liet de aanslag toch nog veel te wenschen (.ver.
Het is echter te verwachten dat de opmerkingen en wenken , die in de eerste helfc van 1879 (verg. vorig' verslag',
blz. 107 ,) te dezer zake tot de hoofden van gewestelijk
bestuur werden gerigt, in bet vervolg eene betere heffing
sullen verzekeren. In 1879 konden zij nog niet algemeen
van invloed zijn , daar de circulaires in sommige gewesten
eerst ontvangen werden toen de aanslag reeds was afgeloopen. De hoofden van gewestelijk bestuur verklaren eenstemmig dat de tegenwoordige regeling van de bedrijfsl.elastiug niet drukkend is voor de welvaart der bevolking.
Evenwel werd in sommige streken opgemerkt, dat kleine
neringdoenden, wegens de belasting, hun belrijf prijs
gaven en zich uitsluitend aan den landbouw gingen wijden.
Overigena wordt berigt dat de Chiuesehe en inlandsche
hoofden zich gevoelig betoonen over de intrekking van de
vroeger door hen genoten vrijstelling voor de bedrijven
die zij nevens hun ambt uitoefenen.
Bij eene hoogere opbrengst van ruim f148 000 wijst het
overzigt in de reeds aangehaalde bijlage LLop31 Deeembar 187!) f30 537 minder achterstand aan dan bij het eind
van 1878. Van den achterstand over 1879, ad f 02111 ,
werd in de eerste maanden van 1880 een belangrijk bedrag afbetaald.
>) Madura verkeert ten opsigts van de bedrij fsbclasting in een
bh>.ondereii toestand, daar van de inlanders in twee van de drie
regentschappen alleen de visscliers en serozetters belastingpligtig zijn.
:
) In PjoUjokarta en Soerakarta, wtSt de belasting alleen van
de vreemde oosterlingen wordt gelieven, bedroeg de gemiddelde
aanslag per hoofd f 5,C5 en f 4,18.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

Ingevolge art. 12 der verordening op de bedrijfsbelasting
is de inning, voor zooveel de inlanders betreft, aan do
dessalloofden opgedragen en genieten deze deswege 8 pet.
der overgestorte sommen als collecteloon. Op de particuliere
landerijen in Krawang werd deze belooning, volgens een
oud gebruik, nog steeds genoten door de aldaar gevestigde, niet door het Gouvernement bezoldigde, demangs
of districtsboofilen, en op het eenige particuliere land in
Paaoeroean door den schrijver dien de landeigenaar in dienst
heeft, welke beambte do dessahoofden eenvoudig vergezelde
wanneer zij de belasting bij den onder-collecteur gingm
overstorten. Thans is er voor gezorgd dat ook op de genoemde particuliere landen het collecteloon in handen der
dessahoofden komt.
Zoo als op blz. 137 hiervoor reeds met een enkel woord
werd medegedeeld, is dit jaar in de residentie Batavia de
bedrijfsbelasting (die er enk«l in het tjamatschap Bloeboer
werkte) ook tot andere deelen van het gewest uitgebreid ,
en zulks tegen intrekking van twee verpachte belastingen:
1°. die van het hoofdgeld der Chinezen , in het geheele
gewest werkende, en 2°. de pacht op de neringen enz.,
waaraan zoowel inlanders als vreemde oosterlingen in de
afdeeling Stad en voorsteden onderworpen waren. Ingevolge
Indisch Staatsblad 1879 11°. 338 is nu sedert 1 Januarij
1880 de bedrijfsbelasting toepasselijk op de vreemde oosterlingen in het geheele gewest en op de inlanders in de
afdeeling Stad en voor.-teden en in het tjamatschap Bloeboer der afdeeling Buitenzorg. Vooraf was een onderzoek
ingesteld omtrent de vraag (zie vorig verslag blz. 108) of
de bedrijfsbelasting zonder te veel bezwaar ook toepassing
zou kunnen vinden onder de inlanders die opgezetenen
zijn van de particuliere landerijen in de afdeelingen Buitenzorg, Meesler-Cornelis en Tangerang en als zoodanig aan
de landheeren betalingen hebbeu te doen. Dit onderzoek
leerde echter dat het gering belastbaar vermogen van de
inlanders in die afdeelingen dergelijken maatregel niet
gedoogde. Op de particuliere landerijen in de overige gewe-.ten van Java, waar de heffing der bedrijfsbelasting
gtmn bezwaar ondervindt, schijnen de lasten (Ier opgezetenen minder zwaar dan in de residentie Batavia. Daarbij
komt dat het grootste deel der inlandsche bevolking in
de afdeelingen Buitenzorg, Meester-Cornelisen Tangerang
niet in de termen der bedrijfsbelnsting zou vallen, als
veelal in het landbouwbedrijf werkzaam. De aanslag van
de overigen in de bedrijfsbelasting zou geen opbrengst van
veel beleekenis kunnen opleveren. Voor zoover tbans de
bedrijfsbelasting voor de residentie Batavia toepasselijk is,
geschiedt hare heffing naar dezelfde bepalingen als voor
de overige gedeelten van Java en Madura van kracht zijn ,
maar de resident is bevoegd verklaard omtrent de inning
en de overstorting de noodige bijzondere regelingen te
maken. In het belang eener doeltreffende eerste uitvoering
der nieuwe belasting is den resident voor het in dienst
stellen van tijdelijk personeel en voor andere uitgaven een
eenigszins ruim crediet geopend (f 5285). De hierbedoelde
uitbreiding van het gebied der bedrijfsbelasting wordt gerekend ongeveer dezelfde inkomsten voor 's lands kas te
zullen opleveren als tot dusver ontvangen werden van de
twee ingetrokken pachten. De lasten zullen echter meer
regelmatig over de bevolking verdeeld zijn dan tot dusver
bet geval was, daar de pacht op de neringen voornamelijk
drukte op de minvermogenden.
Bedrijfsbelasting in de Luitenlezittingen. De bedrijfsbehsting, die in dj gewesten buiten Java en Madura alleen
op vreemde oosterlingen toepasselijk is , (behalve ter hoofdplaats Palembang , waar bij uitzondering ook de inlanders
aan de heffing zijn onderworpen,) trad 10 het afgeloopen
jaar ook in die gedeelten der buitenbezittingen in werking ,
welke bij hare eerste invoering (met 1 Januarij 1878) nog
voor een jaar vrijgesteld waren gebleven , namelijk in de
residentien Riouw, Menado, Ternate en Timor (Indisch
Staatsblad 1878 n°. 319 en 303), zoomede in de afdeeliugen Boeleleng en Djembrana op Baii (Indisch Staatsblad
1379 n°. 307). Blijkens het vorig verslag, blz. 19, gaf
de invoering van de belasting in de residentie Kiouw reeds
in Februarij 1879 aanleiding tot kleine ongeregeldheden
onder de Oliinescbe koelies op het eiland Sengarang tegenover de hoofdplaats Tandjong-l'inang, op de hoofdplaats
zelve en op het digtbij gelegen eiland Mars. Hierboven
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bl/.. 1 3 , is reeds medegedeeld dat in Julij van hetielfde
jaar on het eerstgenoemd eiland Sengarang plotseling een
hevig1 oproer uitbrak, dat met behulp van de militaire
m a g t werd gedempt. Sedert vond geen rustvo.rstoring
meer plaats.
In de afdeelingen Boeleleng en Djembrana op Bali was
de aanslag reeds afgeloopen voordat eeno verordening was
uitgevaardigl , daar de geconunitteerde voor Bali, tevens
resident van Banjoewangi, iu de raeening verkeerde dat
de regeling betrekkelijk Java en Madura (Indisch Staatablad 1878 ii°. 12) ook voor de gouvernement* onderdanen
in de onder Banjoewangi ressorteercnde Ballaebe afdeelingen gelden moest. Dientengevolge werd aldaar bij den
eersien aanslag over 1879 de bepaling toegepast — en
voor dit ééoe jaar is die toepassing bij ordonnancie g e wettigd — dat het minimum van den aanslag f 1
bedraagt, terwijl de regeling voor de buitenbezittingen
(ordonnancie van 11 Februarij 1878; Indisch Staatsblad
n". 86 ; ) , die nu ingevolge het aangehaalde Indisch Staatsblad 1879 n°. 307 voor Boeleleng en Djembrana van kracht'
is verklaard, 1' 3 als minste heffing vaststelt '). Bene
andere onregelmatigheid bij den aanslag in de genoemde
Balische afdeelingeo voor 1879 bestond hierin, dat als
vreemde oosterlingen waren beschouwd alle daar gevestigde
inboorlingen uit andere gedeelten van den lndischen archipel
(Javanen , Boeginezeu . Madurezen enz.). De Regering heeft
uitgemaakt dat deze lieden, die overal waar zij zich veatigen inlanders blijven, ten onregte waren aangeslagen ,
en dat hun de opgebragte belasting zou worden terugbetaald. Gelijke misslag moet bij de heffing in Atjeh
zijn begain. Ook daar schijnen alle Javanen en Maleijers
als vreemde oosterlingen te zijn aangemerkt. Deswege is
een onderzoek bevolen , opdat de ten onregte aangeslagenen mede terugbetaling erlangen.
Het bedrag van den aanslag in de verschillende g e westen over 1878 en 1879 blijkt uit het volgende overz i g t , dat voor eerstgenoemd jaar verbeterde cijfers bevat.

1878.
Sumatra's Westkust . . .
Benkoelen
Lampongsche districten . .
Palembang a)
Sumatra's Oostkust . . .
Atjeh
Riouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borueo.
Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo . .
. .
Celebes en onderhoorigheden
Menado
Amboina
Ternate
Tiniur
Bali (Boeleleng en Djembraua)
Ti 'taal

12 485,87
1 191,00
944,20
37 841,00
78 81)7,40
3 823,00
8 314,95
6 201,54
40 008,20
5 408,35
8 905,75
3 778,00

1879.
12 209,05
1 080,00
890,50
51 207,60
82 680,35
19 443,00
53 289,39
8 703,50
7 162,24
38 276,60
5 429,50
14 171,95
2 979.40
3 728,00
1267,10
2 418,20
2 485,00

f 207 769,20

f 3 0 7 481,38

a) Onder <le totalen voor dit gewest is wegens aanslag van de
inlanders ter hoofdplaats bedropen: v o o r 1 8 7 8 ' 25 038 (verbeterde
opgaaf) en voor 1879 f 37 002.
De aanslag van 1878 was dus f 729 hooger dan in het
vorig verslag staat opgegeven, en werd voor 1879 vermeerderd met f 9 9 712 In vijf gewesten bedroegen de aanslagen van dit laatste jaar te zamen f 2163 minder , in zeven
andere gewesten daarentegen te zamen f 39 436 meer dan
in 1878, eene vermeerdering waarin Atjeh deelde mor
f 15 620, Palembang voor f 13 3 6 7 , Celebes vuor f 5 2 0 6 ,
Sumatra's Oostkust voor f 3873 , liilliton, Banka en Zuider') Het is gebleken dat in 1879, waarschijnlijk door misverstand,
ook in Benkoelen, Riouw en Ternate sommigen voor minder dan
f 3 zijn aangeslagen. De bedr(jfsbelasting in de buitenbezittingen
mag alleen ter hoofdplaats Palembang tot het minimum van f 1 (MN,
voor zooveel z(j op inlanders toepasselijk is. Zie de speciale rcgeling deswege in Indisch Staatsblad 1877 n°. 282.
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en Oosterafdeeling van Borneo te zamen voor f 1370. Voo
de vijf gewesten, waar de aanslag voor 1879 nieuw was ,
te zamen bedroeg die f 62 439 2 )..
In Atjeh zal de stijging welligt later blijken eonigszins
minder 'te zijn dan hierboven is opgegeven , omdat, zoo als
reeds gezegd i s , ten onregte ook Javanen en Maleijers
werden aangeslagen. De toeneming van den aanslag iu
Palembang wordt onder anderen daaraan toegeschreven dat
de commissie ter hoofdplaats voor 1879 niet, zoo als die
voor 1878 ten onregte bad g e d a a n , van het geschatte inkomen het benoodigde voor levensonderhoud had afgetrokken.
In de bijlagen MM en XX vindt men opgaven over de
beide jaren 1878 en 1879 nopens de onderscheidene klassen
van betaling waarin de belastingschuldigen aangeslagen
worden. De Chinezen en de andere vreemde oosterlingen ,
alsmede de inlanders ter hoofdplaats P a l e m b a n g , worden
daarin afzonderlijk vermeld. Over het jaar 1878 ontbrak
tot nog toe een dergelijk overzigt.

Uit die opgaven blijkt dat de gemiddelde aanslag per
hoofd , wat betreft de Chinezen, in de buitenbezittingen
belangrijk lager is dan op Java en Madura, terwijl de
andere vreemde oosterlingen aldaar gemiddeld hooger werden aangeslagen. In de buitenbezittingen konden de Chinezen in 1878 gemiddeld per hoofd worden aangeslagen
voor f 3,95 en in 1879 voor f 4 , 1 3 , de andere vreemde
oosterlingen in 1878 voor f 9,32, in 1879 voor f 7,43 ;
terwijl — gelijk reeds op blz. 152 hiervóór is medegedeeld — op Java en Madura de eersten dooreengenomen
waren aangeslagen in 1878 voor f 10,35, in 1879 voor
f 10.31, en de bataten in 1878 voor f 7,59' en in 1879 voor
f 6,54. De aanslag van de inlanders te Paleinbang bedroeg
gemiddeld in 1878 minder, dech in 1879 meer per hoofd
dan ilie van de inlanders op Java en Madura, namelijk
in elk dier jaren achtereenvolgens f 2,05 en f 3,18. In
1878 waren te Palembang slechts 3 inlanders ieder voor
meer dan f 10 aangeslagen, in 1879 echter 5 6 , niettegenstaande in 't geheel minder inlanders werden aangeslagen.
Van dn Chinezen waren — de aangeslngeneu in de verschil»
lende gewesten w:;aruit ter zake opgaven zijn ontvangen
te zamen genomen — in 1878 ruim 3.8 pet., in 1879
ruim 3.6 pet. belastingpligtig voor meer dan f 10 per
hoofd ; terwijl dit onder de Chinesche aangeslagenen op
Java en Madura achtereenvolgens het geval was met ruim
18 en ongeveer 16*/, pet. Van de andere vreemde oosterlingen in de verschillende gewesten betaalden , voor zooveel
opgegeven, in beide jaren ruim 14 pet. meer dan f 10
bedrijfsbelasting; voor Java en Madura was deze verhouding in 1878 13Vi en in 1879 123/10 pet. In beide jaren
vindt men in al de buiten bezittingen slechts één a a n g e slagene voor meer dan f 5 0 0 , zijnde een Arabier in
Palembang.
De gemiddelde aanslag per hoofd (de verschillende landaarden dooreen gerekend) was in beide jaren het laagst
(tusschen f 2V4 en f 4','j in de gewesten Palembang,
Westerafdeeling van Borneo, Riouw, Sumatra's Oostkust,
Banka en Billiton; het hoogst in Benkoelen (f 10,01 in
1878, f 8 in 1879); daarop volgt Amboina (f 9,84 in 1878,
e n , ten gevolge van den achteruitgang in den kleiuhand e l , f 8,88 in 1879); op Celebes klom het gemiddeld aanslagcijfer per hoofd van f 6,09 in 1878 tot f 8,69 in 1879 ;
in Atjeh van f 5,42 tot f 9,06. In Ternate bedroe :; do
aanslag gemiddeld f 8,28 per hoofd.
De invoering van de bedrijfsbelasting in de Wesierafdeeliug van Borneo heeft oeiie nadere regeling noodig
gemaakt van de inkomsten van landswege toegekend aan
lle hoofden der kongsi Lan-fong, de eenige Chinesche verceniging in genoemd gewest, aan welke indertijd eene zekere
mate van zelfbestuur is gelaten (verg. onder anderen de
verslagen van 1876 en 1879, blz. 20). Vroeger, toen de
kongsi — even als de overige Chinezen op B o r n e o — a a n
het Gouvernement hoofdgeld opbragt, hadden do hoofden
aanspraak op '/, der opbrengst, doch deze inkomst verviel
toen in 1878 het hoofdgeld door de bedrijfsbelasting werd
vervangen. Om nu de hoofden voldoende schadeloos te
stellen, is bij een Indisch besluit van 5 October 1879 bepaald dat hun — voor zoolang aan de kongsi het zelf:
) In Menado, Ternate en Timor had de pacht van het hoofdgeld
der Chinezen, waarvoor aldaar de bedrjjlsbelasting in de plaats
kwam, voor 1878 opgebragt f 650, f 130 en f 480.
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bestuur {relaten wordt — nevens het gewone collecteloon
der bo Irijfsbelnding (H pot, der gestorteMmnWD)all vaste
toelage een bedrag blijft verzekerd, gelijkstaande aan de
inkomsten die zij aan liet afgeschafte hoofdgeld gedurende
1875 tot en met 1877 gemiddeld jaarlijks ontleend badden
(f 1580), behoudene aftrekking van zoodanige som als hun
over het eerste jaar der heffing als collecteloon der bedrijfsbelasting ten goede is gekomen. De aanslag der Landbng
Chinezen in deze laatste belasting over 1878 bedroeg f6076.
De achterstand van de bedrijfsbelasting in de meeste
hirteiibozittingen was in beide jareu zeer groot, zoo als
uit de opgaven in do beide aangehaalde bijlagen MM en
NN blijken kan. Het achterstallige komt echter meercndeell binnen in de eerste maanden van het jaar volgende
op dat van den aanslag. Het late tijdstip waarop de aanifag voor vele gewesten werd vastgesteld , de over het
algemeen gebrekkige middelen van gemeenschap, de nieuwbeid der zaak , hier en daar ook gebrek aan beschikbaar
personeel, al deze redenen werkten in de meeste gewesten
mede tot den achterstand. Op Banka ondervindt men
bovendien moeijelijkheid bij de inning , omdat het voorname
rail middel in de mijndistricten niet g e l d , maar rijst of
(voor den inkoop van visch) zout is. Van den resident van
Surnatra's Oostkust. in welk gewest op den aanslag van
1878, ad f 78 8 0 7 , bij het eind van dat jaar nog slechts
f 18 494 was gestort ' ) , ia sedert het voorstel ontvangen
om wegens achterstallige bedrijfsbelasting over 1878 f 24 670
af te schrijven. De inning der belasting van de vlottende
Ctaiuesche bevolking aldaar heeft vele bezwaren. In Atjeh
daarentegen was de belasting telkens vóór liet einde van het
jaar geheel aangezuiverd, even als in de Zuider- en Oosteraf leiding van Borneo, met uitzondering van een klein
oninbaar bedrag van f 8 over 1879.
De toepassing van de bedrijfsbelasting in de huitenbezittingen laat uit den aard der zaak nog veel te wensclien
over. De heffing is nog nieuw , hetgeen ten gevolge heeft
dat nog veel onzekerheid en verkeerde opvattingen bij den
aanslag heersenen. Op Banka bijv. is tot een verminderden
aanslag aanleiding gevonden in de omstandigheid dat de
vreemde oosterlingen aldaar, ingevolge het reglement voor
het inlandsch bestuur op Banka (Indisch Staatsblad 1854
n°. 59 , art. 4 9 ) , tevens heerendienstpligtig zijn. In Pa!embang meende de resident, onder nadere goedkeuring,
kamponghoofJen en onder-kampongiioofden n i e t t e moeten
aanslaan voor het Ledrijf dat zij nevens bun ambt uitoefenden. Ter Suinatra's Oostkust zijn de (Jhmesche koelies
der lanlbouwonderneniii gen , met het oog op de moeijelijkheid van schatting hunner inkomsten, allen zonder
onderscheid voor het minimum van f 3 aangeslagen.
Belastingen in de Ziü('er- en Ooittra/deeliug van Borneo.
De in 't vorig verslag (bit. J0S/169) besproken herziene
belastingregeling in c.it gewest heeft — zoo als reeds op
blz. 15 iiiervóór werd amigeteekend — gedurende het eerste
jaar harer toepassing (1879) nergens eenig bezwaar ontmoct. De aanslag in de beide belastingen — de vertiening
en de hoofdelijke bekisting — welke de verschillende tot

dusver in de gnuvernementBlanden bestaande heffingen
hebben vervangen , en tevens tot het geheele gouvernementsgebied zijn uitgebreid, beeft voor 1879 bedragen

f 364630, dat is ongeveer f 71380 meer dan de opbrengst
over 1878 van de vroeger bestaande heffingen.

Over de verschillende afdeelingeu was de aanslag volgens de nieuwe regeling a l d u s :

Afd. Bnndjermasiu en ommelanden
»
f 17 231,50
»
Amoenthai
f 123026,05
108 298,75
Martapoera
52 5*7,07
30 284,75

DoesBocnenUaiakiandeii
Sorapit

5109,90
3 444,(](»

14 710.50
3937,00
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Per transport f 184 167,02 f 180 462,50
0 ( r 1878 was de aanslag der
vertiening en der vroeger geheven hoofdgelden enz
130 984,08
156 265,50
Alzuo volgens de nieuwe regeling meer
f
terwijl die vermeerdering blijkens 't vorig verslag (blz. 169)
geraamd was op

47 182,91 f

24 197,00

31000,00

46 000,00

In sommige streken, waar de aanslag bezwaarlijk individueel kon geschieden , is voor beide belastingen , overeenkomstig do daartoe bestaande bevoegdheid, de aanslag
kampongsgewijze, of ook wel per landschap of onderdistrict,
bewerkstelligd. Alle aangeslagenen in het geheele gewest
dooreen genomen, had ieder gemiddeld aan vertiening f 1,77
en aan hoofdelijke! belasting f 1,74 te betalen. Voor elke afdeelingop zich zelf kwam het gemiddelde der hoofdelijko
belasting (in de volgorde waarin de afdeelingen zoo even
zijn genoemd) te staan op f 2 , 4 4 , f 1,74, f 1,70, f 1,45 en
f 1,05. De aanslag was bet hoogst in het district Negara
(f 2,82 per hoofd) en het laagst in Oostelijk Doessoen cu
Midden-Kapoeas (f 1,03 per hoofd). Voor de berekening der
geldswaarde van den te veld staauden oogst werd bij den
aanslag in de vertiening de gemiddelde marktprijs der
padi gesteld : voor de afdeeling Amoenthai op f 9 en voor
ds ove -ige afdeelingen (waar over 't algemeen niet zooveel
padi wordt verbouwd als in Amoenthai) op f 10 per 100
gantangs. Omtrent de in 1879 aan vertiening afgedragen
sommen zijn geen opgaven ontvangen ; do hoofdelijke behisting, die vóór het einde des jaars moet zijn afbetaald,
was op 31 December j l . , op slechts f 4689 n a , ten volle
gekweten -).
Van het uitgeven van dwargschriften tot invordering
van den achterstand (zie do volgende blz.) werd door den
resident voorloopig afgezien, omdat bet achterstallige deels
streken gold waar de aanslag collectief had plaats gcvonden , en ook in vroegere jaren de belasting nimmer in naar
geheel was afbetaald, deels te wijten was aan minder
rigtige administratie der collecteurs (kamponghoofden).
De geldelijke uitkomsten der nieuwe regeling kunnen
bevredigend geacht worden , vooral wanneer men in aanmerking neemt dat de oogst van 1879 in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo over 't algemeen zeer middelmatig is geweest, en dat de Kegering uitdrukkelijk had
aanbevolen om in de eerste juren bij den aanslag in de
beide belastingen met gematigdheid te werk te gaan. Do
belastingschuldigen zijn dan ook over het algemeen weinig
hooger aangeslagen dan vroeger; maar de lasten zijn meer
gelijkmatig verdeeld. De vreemde oosterlingen in dit gewest zijn niet aan de hoofdelijke belasting onderworpen,
maar brengen bedrijfsbelasting op (zie blz. 153/154). In de
vertiening deelen zij voor zoover zij rijstvelden bezitten.
De heffing op het graven van diamant in de afdeeling
Martapoera gaf in 1879, vergeleken bij vorige jaren (bijv.
1873 en 1875 , toen do ter zake uitgereikte licentien — a
f 3 per hoofd en per maand — f 74 095 en f 66 688 opbragten), slechts eene zeer onbeduidende ontvangst, Damelijk f 1368.
Belasting op de, waarde der huizen en onroerende eigendommen te, Amboina. De aanslag dezer belasting, over
welke in het verslag van 1875 blz. 167 het een en ander
is medegedeeld , was van 1875 tot en met 1879 onveranderd gebleven. Voor 1880 werd eene nieuwe schatting der
huizen en eigendommen bevolen; de aanslag ('ƒ. pet. der
belastbare waarde) is dientengevolge van f4468 op f5154
kunnen gebragt worden.
Invoering van nkuwc en verbetering van bestaande belastingen. Terwijl eene nieuwe regeling van de hassilbelasting
in de residentie Menado , zoowel voor de Minahassa, als

f 184107,62 f 180462,50
Transporteeren f 184 167,62 f 180 462,50
') Omtrent de aanzuivering ter Sumatra's Oostkust van den aanslag over 1879 zjjn geen opgaven ontvangen.

2) De vertiening moet worden voldaan binnen drie maanden nadat de aanslag is vastgesteld, en die vaststelling (aan den resident
opgedragen) moet zoo mogelijk plaats hebben twee maanden na do
taxatie, te velde. De termijn van drie maanden, den landbouwers voor
de kwijting der vertiening gelaten , is in 1879 gebleken ruim voldoende te zjjn.

[*.
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ontbroken heeft aan eon genoegzaam ernstig streven om

1 Januari] il. in twee andere buitenhezittingen voor bet

de (in vele landakaasen zich inmiddels opknopende) wettige

eerst eene regtstreeksche helling onder da inlandsche bevolking ingevoerd , namelijk in de Lauipongseho distrieten
bij de reeds in 't vorig verslag (bil. ITO) besproken ordonnaiicie van 17 Mei 1879 (Indisch Staatsblad n". 167), en op
Uilliton bij de ordonnancie van 20 December 187!) (Indisch
Staatsblad n°. 337), welker inliou<l in hoofdtaak niet do
eerstgenielde overeenkomt.
De belasting, die zoowel op landbouwers als anderen
toepasselijk is , bedraagt in beide gewesten zooveel mogelijk
2 pet. van ieders inkomen, met een minimum van f 2

dingen voorgekomen van het bij de mnntwet (Indisch
Staatsblad 1854 n°. 62) gehandhaafde verbod van 1847

's/aars. In de Lampongaohe districten gesohiedtdeaanslag
in de maanden Julij tot en met October van het ja:;raau
het belastingjaar voorafgaande, op Billiton in liet eerste
kwartaal vau het belastingjaar zelf. Omtrent het bedrag
van den aanslag in dit laatste gewest U nog geen opgaiif
o n t v a n g e n ; de eerste aanslag voor de Lampongsche districten heeft een totaal bereikt van f 6G 615 , dat il f 11615
meer dan de raming. In beide ordonnancien is eeue bepa*
ling opgenomen , volgen.; welke de aansprakelijkheid voor
de belasting van iemand, die tijdelijk zijne woonplaats
verlaat, op zijne naaste bloedverwanten rust gedurende
het jaar waarover de aanslag loopt. Een opzettelijk ingesteld onderzoek heeft doen zien (lat deze bepaling geheel
overeenkomt met bestaande gebruiken in de Lampongsche
districten en op Billiton.
IiivorderiiVj tan belastingen. Aan het in 't vori^ verslag
(bis. 172) besproken Koninklijk besluit van 3 Julij 1879
n". 27 (Indisch Staatsblad n*. 267), betreffende de invordering van belastingen door middel van dwangsehriften ,
is achtereenvolgens uitvoering gegeven bij ordonnaucie van
16 September 1879 (Indisch Staatsblad n°. 276) met betrek*
king tot de personeele belasting, het patentregt en de belasting o]) het bedrijf, en bij ordonnancie van 12 Kovember
1879 (Indisch Staatsblad n°. 30C) met betrekking tot de
verponding, de belasting op paarden en rijtuigen en een
elftal andere belastingen , welke geheven worden krachten»
kohieren, registers, leggers of staten , door het administratief gezag vastgesteld '). Op den regel, dat de dwangschrifteu worden uitgegeven door de hoofden van gewestelijk bestuur, is eene uitzondering gemaakt voor de residentien Padangsche Bovenlanden en Tapanoli, waar de
uitgifte niet aan den gouverneur van Sumalra's W e s t k u s t ,
inaar aan de residenten is opgedragen , en voor de afdeelingen ü e l i , Banda en Gorontalo, waar zij behoort tot de
taak der hoofden van plaatselijk bestuur, Met betrekking
tot de invordering van de personeele belasting en het
patentregt gaf de Indische Regering den wensch te kennen
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3446) dat — tenzij
bijzondere redenen voor het tegendeel mogten bestaan —•
geen d wangschrift zou worden uitgevaardigd vóórdat d e
tjehcde aanslag verschuldigd i s , en dat ook, alvorens een
dwangschrift uit te geven wegens aanslagen waartegen
bezwaren zijn i n g e b r a g t , de beslissing omtrent de doleancien moet worden afgewacht, ten ware bet builen twijfel
is dat het bezwaarschrift niet op goede gronden steunt.
II.

M U N T S T E L S E L , OBLDMABKT.

koperen munt onder de inlandsche gemeente ingang te
doen vinden. De algemeene ontvangers van 's lande kassen
zijn Ml aangeschreven (September 1879) oin hunne betalingen zooveel mogelijk in kopergeld te doen , zelfs —
indien de persoon , aan wie-u betaald wordt. daartegen geen
bezwaar heeft — boven het bedrag dat deze wettelijk verpligt is In be.loeide muntsoort aan te nemen.
Ju het afgeloopcn jaar zijn te Batavia cetiige overtretegen het aanbrengen van kopergeld, onverschillig van
welken muntslag, uit de buitenhezittingen naar Java en
Madura. Knkele niet onbelangrijke partijen koperen duiten ,
op Sumatra bekend onder den naam van doewit ajam
(haantjes duiten), van Pudang a a n g e b r a g t , werden in de
tweede helft van 1879 door de recherche-ambtenaren te
Batavia in beslag' genomen , en de Maleijers, die deze munt
hadden aangevoerd , werden naar den landraad verwezen
en veroordeeld. Niettemin moeten toch eenige hoeveelheden
van het op Sumatra in omloop zijnde koper (waaronder
liaantjes- en andere vreemde duiten) in de residentien Batavia
en Bantam in do wandeling zijn gekomen. Dit geld werd
waarschijnlijk medegebragt door lieden van Sumatra, op
wier te Padang aangevraagde passen van de in hun bezit
zijnde koperen munt was melding gemaakt. Door een
misverstand van de politie te Batavia, die het bepaalde
bij Indisch Staatsblad 1827 n°. 82 nog van kracht beschouwde -1) en dientengevolge door de op bedoelde pausen
gestelde verklaring den invoer van dat kopergeld gedekt
achtte, zijn deze hoeveelheden ongehinderd het tolkantoor
gepasseerd. Maatregelen zijn echter genomen opdat dit
misverstand zich niet meer herhale. Tevens is aan de betrokken ambtenaren ter Sumatra's Westkust aanbevolen
om den uitvoer van koperen munt naar Java en Madura
zooveel mogelijk tegen te g a a n , en bij het afgeven van
mispaflsnn aan personen , die deze m u n t zouden wenschen
mede te nemen, het ter zake bestaande verbod in herinnering
te brengen. In de residentien Batavia en Bantam is voor
zooveel nog noodig onder de bevolking bekend gemaakt dat
doewit ajam en andere duiten geen wettig gangbare m u n t
zijn en bij de landskasseu niet worden aangenomen.
Op blz. 128, noot 2 , hiervóór is reeds gewag gemaakt
van de nieuwe koersbepaling der bij sommige landskassen
toegelaten wordende Mexicaansehe dollars.

§ 2. Geldmarkt.
Kven als vroeger is weder door den heer mr. N. P. VAN
DEN BRUU , president van de Javasche B a a k , een over/.igt
van den toestand der geldmarkt op Java over het afgeloopen jaar samengesteld , dat hierachter opgenomen is
als 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 1879, getrokken uit het blad der handelsvereeniging te Batavia » Marktberigt en prijscourant".
Prijzen van speciën U Batavia in 1879.

§ 1. Muntwezen,
Reeds meermalen is er in vorige jaren op gewezen (zie
laatstelijk het verslag van 1878 blz. 173) dat in vele gewesten onder de inlandsche bevolking nog altijd vrij nanzienlijke hoeveelheden oud kopergeld in omloop zijn. Dat
dit euvel steeds blijft voortduren , schijnt gedeeltelijk
hieraan te moeten worden toegeschreven , dat het vaak
') Over de hassilUclasting ia de Minahassa zie men onder anderen
het verslag van 1878. blz. 171, over die ia Gorontalo onder anderen
het verslag van 1873 blz. 188/189.
*) Ten aanzien van nog eene andere heffing (de hoofdelijke belasting op Uilliton) is liet Koninklijk besluit van 3 Julij 1879 in
werking gebragt, te gelijk niet de verordening, regelende de invoering dier belasting (ordonnancie van 20 December 1879, Indisch
Staatsblad n°. 337).
Hjj sommige der gewestelijke belastingen, genoemd in de ordonnaneie van 13 November 1879, kan het voorkomen dat de aanslag
hier en daar kampongs- of districtsgewfjze geschieden moet. Waar
die uitzondering zich voordoet, blijven de bepalingen betreflende de
dwangsehriften buiten toepassing.

MAANDEN.

Nieuwe
gouden
dukaten.

SOVEItEIQNS.

Kngelsche.

Australische.

f 6,90
f 12,10 af 12,40 fl2,10iifl2,40
.
.
f 6,90
12,10 ii 12,40 12,10 ii 12,40
. f 6,50 a f 6,90 lv.lOa 12,50 12,10 ii 12,55
f 0,50
12,10<ï 12,45 12,10 a 12,50
April . . .
Mei
. . . .
6,50
12,10 a 12,45 12,10 ii 12,55
Junij. . . .
6,50
12,10a 12,50 12,10 ii 12,60
Julij . . . .
6,50
12,10 a 12,60 12,10 k 12,60
Augustus . .
6,50
12,10a 12,60 12,10 a 12,60
6.50
12,10 a 12,60 12,10 ii 12,60
September. .
October. . .
6,50
12,1 (ia 12,60 12,l()ii 12,60
November . .
6,50
12
ii 12,60 12 a 12,60
December . .
12
ii 12,60 12
ii 12,60
6,:,o
Januarij .
Februarij .
Maart . .

») Door het bovenbedoelde verbod van 1847 (Indisch Staatsblad
n°. 24) was namelijk het voorsclirift van 1827 komen te vervallen.
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Wissflhocncn

ta Batavia

VI;I;HI

den.

Guldens Neder andsch courant
Voor f 100 Indisch courant.

Gouvernement
(0 inaiinden
na dato).

f100

Jan.

Particulieren
(0 miianden
na dato).

aftOl 1 /, flOl>/ 4 aflOI>/t

Vebr.

!00\' 4 „

Maart

100

April

100'/»» WO'U

Mei

99V;„ »00 J I4

Junij

J
09Vj„ 100'/» 100'/4„ 100 / 4

Julij

90»/., „ 100'/ 4 100

Aupr.

M
100

Nov.
])ec.

„ 101

tl

Sept.
Oct.

101'/ 4 101

„ 101
11

„ lOl'/j

100>/«„ 101
101'/4
992/4 a 100»/4

loopeu boekjaar van zeer veringen omvang Muwesal] in

Ken
Een pond
Ben
dollar
sterling
dollar
voor
voor
voor
guldens
guldens
guldens
en centen. en centen, en centen.

f 11,95
11.95 il
12.00
12,02»
12,00 il
12.02»
12,075
12,07»

a) 12,10

t o o ' / 4 „ 1011/4 D 12,02» en
fl) 12.00
IOO'/4„ 101V; d ) U . 9 0 il
11,97»
0) 11,90 a
1007/8 „ 102
11,92»

o) Vier maanden zigt.

Op
China
(/•'£•)•

het begin vau Maart jl. bijv. WM liij het hoofdbureau
slechts f 804 000, en bij al de 8 agentschappen tezamen

„ 100»/., a)12.07 il
12,10
997/,,, lOO'A a)12,10
99"/;,, 100
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geval met niet minder dan f 18. r )40/m. van den geheeien
iliscon'o-onr.et te Batavia, die — auü als ge/.egd —
f 25 322/m. beliep. De eigenlijke hoofdoperatie der Bank
— het disconteeren vau papier aan den importeur afgegeven door knopen van invoerartikelen — is in liet ai'ge-

in 1879.

Op Londen
., °P
(0 niannden Singapore
na dato).
(zigt).

Op Amsterdam.

Tweede Ka:::cr, 157

f 2,23 a
2.27
2.25 il
2,20
2,21»ii
2,24
2,22»a
2,23»
2,25 il
2.20
2.35 a
2.42
2.29 a
2 38
2,28»a
2,29
2.27

f 2,23 a
2,27
2,24 11
2.25
2,21 a
2,23
2,21»ii
2,22»
2,24 il
2,25
2,35 il
2,44
2.29 il
2.38
2,28» il
2,29
2,27

2.28 il
2.31
2,34

2,28
2,31
2,34

2.32 il
2,33

ï.32 il
2,33

IÏ

'<) Drie maanden zigt.

§ 3. Jacasche Bank.
De omzet bij deze door het Gouvernement geoctroij eerde
instelling was « d u r e n d e liet niet 31 Maart 1880 g e t i n -

digde 52ste boekjaar ') over 't algemeen iets levendiger

dan in 1877/78 en 1878/70. De rentegevende uitzettingen,
welke , over de verschillende maanden dooreeugenomen ,
in de twee laatstgenoemde tijdperken achtereenvolgens
gedaald waren tot f 14 245/m. en 1' 13 780/m. gemiddeld
per maand , klommen in 1879/80 weder tot f 16 GOO/m.
Deze beide laatste gemiddelden waren te splitsen als volg-t:
1878/70.
disconteering van handelspapier
(promessen, wisselbrieven en bank*
credieten)
f 8 536/m.
id. vau veudupapier . . . .
1 G73/m.
beleeningen
1 222; m.
hypotheken en staatsschuld .
2 349/m.
f 13 780/m.

1870/SO.

0 B25/m.
2 245/m.
2 372/m.
2 358/m.
fl6600/m.

De gezamenlijke discontearingen bedroegen in 1879/80
f 05 592/m., tegen f 50 033/in. in 1878/79, waarvan bij
het; hoofdbureau der Dank respectievelijk f 25 322/in. en
f 10 191/m. Ook m i , even als in 1878/70 (toen bij het
hoofd bureau ruim f 4 miilioen meer werd gedisconteerd dan
in 1877/78), was deze vermeerdering voor Batavia met aan
zooveel drukker handelsvertier toe te schrijven maaralleen
aan de omstandigheid dat de houders van buiten Nerierlaudsch lndie betaalbare wisselbrieven (gouvemementswisseis op het Departement van Koloniën, en vooral;\vissels op Engeland getrokken tegen cre.lieten van bankiersbuisen aldaar ,) in verband met den stand van het rentetarief
der Bank er hun voordeel in zagen deze wissels tijue ijk
hij de instelling in portefeuille te geven. Dit was het
') Op genoemden datum liep ook het laatste tienjarig octrooi ten
einile. In afwachting van eeue in behandeling zijnde verordening
lietreffende de toekomstige regeling der bank-aangelegcnhedcn i 3 jntiissclien bji ordonnancie van 25 Maart 1880 (Indisch Staatsblad
n°. 70) het octrooi onveranderd voor éC-n jaar verlengd.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

f 4 105 000 van dit papier in portefeuille.
l)e aard der diaeouteeringen gedurende bet gehaele boek>
jaar en vau die welke op 31 Haart JL nog loopende varen,
kan blijken uit de volgende opgaaf'.
promessen en wisselbrieven

bankcredieten
vendupapier

1870/80. 31 Maart 1880.
f 49G5G/m. I . a - o ,
9 479/m. I f 8 391,11,.
6 457/m.
1 595/r
f 65592/m.

f 9 98fi/m.

De afneming die gedurende 1878/79 in het aangaan van
beleeningen bij de Bank viel op te merken, werd in het
jongste Boekjaar nagenoeg geheel herwonnen. Gedurende
belde tijdperken beliepen namelijk de nieuw gesloten beleenlngen , gesplitst naar den aard der onderpanden, als volgt:

1878/79.

1879/80.
f
42G/m.
beleeningen op eflecten . .. . f 861/m.
id. op invoerartikelen. . .
700/ni.
804/m.
llGll/m.
id. op uitvoerproducten . . . 3 995/m.
i

f 5 2G7/m. f 12 841/m.
Alleen de ])roducten-beleeningen deden dus de beleeningsoperatien weder tot een meer normaal cijfer stijgen , waarbij
echter valt op te merken dat verreweg het meerendeel
deaer beleeningen niet gesloten werd met exporthuizen
regtstreeks , maar bij wij^e van onderbeleening met andere
crediet-instellingen , die tot deze transactien waarschijnlijk
alleen aanleiding vonden in den betrekkelijk lagen stand
der baukrente.
In de kosten, op beleeningen vallen Ie , werden een paar
voor belanghebbenden gunstige wijzigingen g e b r a g t : censi'eels werden , bij het begin van het afschcepseizoen in

1.S79 , afgeschaft de vroeger in rekening gebragte » plaataveracbilleii " bij aflossing van beleeningen elders dun ten

kantore waar de beleening oorspronkelijk was aangegaan ,
en anderdeels werd de minimum-termijn , waarvoor in elk
geval rente zou verschuldigd zijn , van 30 tot 15 dagen
teruggebragt. Ook w e r d , met het oog op de door het
Gouvernement gelicentieerde pandhuizen , welke geldsommen tot hoogstens f 100 mogen voorschieten (zie blz. 138/139
hiervóór), door de brinkdirectie de bepaling gemaakt dat
bij hare kantoren beleeningen tot geen lagnr bedrag dan
f 101 zijn toegelaten.
Op 31 Maart jl. wees de boleeningsrekening een bedrag
aan van f 1 B61jm., tegen f 1 235/ni. op liet zelfde tijdstip
van 1879.

In hypotheken was op laatstbedoelden datum belegd
f 1 810 000 , en in staatsschuld f 534 G00 ; deze laatste som
onderging in het afgeloopen boekjaar geen verandering ,
maar het op hypotheek uitgezette bedrag verminderde tot
f 1 GG0 800. Voor deze tweeërlei uitzetting, waarin dus op
31 Maart 18S0 te samen belegd was f 2 195 400, had de
directie te beschikken over f 2 445 233,08, namelijk over
f 2 miilioen (of '/,) van het stamkapitaal der Bank, en
over f 445 233,08 als bedrag van het reservefonds. Er was
dus bij het eind van het afgeloopen boekjaar ia deze operatie-rubriek onbelegd f 249 833,08 , welk bedrag door het
aan het reservefonds toe te voegen aandeel in do winst
over 1879/8'» zou gestegen zijn tot f 2 0 7 433,08, indien
niet in de eerste maanden van het thans loopende boekjaar
de gelegenheid zich had voorgelaan om voor een bedrag
van f 250 000 een zeer geweiischt tijdelijk emplooi te vinden , ten gevolge eener met eene andere crediet-instelling
gesloten transactie, aan welke genoemde som vooreenige
'maanden voorgeschoten werd tegen inpandgeving of cessie
van te haren behoeve loopende hypothecaire inschulden,
die zij ongaarne wilde opzeggen.

[5. 2.]
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Twee veranderingen werden in liet rentetarief g e b r n g t ,
waardoor liet DU voor alle kantoren der Bank zoo op ali
buiten Java hetzelfde is. Met ingang van 23 Mei 1879
word namelijk: 1°. de, standaardrente (disconto voor handelspapier niet korter dan één maand en niet langer dan
drie maanden loopende), welke sadert 11 October 1878
bedragen had 5 pet. bij het hoofdkantoor en 6 pet. hij de
agentschappen , ook voor het hoofdkantoor op 6 pet. gob r a g t ; en 'Z°. de rente van vendu-acceptaticn van de kantoren te Batavia, Samarang en Soerahaija, welke deti
2den Maart 1879 op V/t pet. was vastgesteld, verhoogd
tot het voor vendupnpier van P a d a n g , Makasser, Cherib o n , Kuerakarta en Pasoeroean geldend tarief van 2 7 , pet.
Overigens werd het tot dusver hestaande verschil tusschen
de zoogenaamde korte en lange bankcrodietcn afgeschaft,
en voor alle tegen dergelijke credieten te trekken wissel;
eene rente van 1 pet. boven den interest van gewoon
handelspapier verpligteml gemaakt. Alleen hij een van
de kleinere agentschappen werd dit verschil ('/, pet. provisie voor de korte bankcredieten) om bijzondere redenen
voorloopig nog in stand gehouden.
De metaalvoorraad der Bank bedroeg over de verschillende maanden van het afgeloopcn boekjaar gemiddeld
f 33 284/m., met f 38 571/m. op 11 Junij als hoogste en
f 29 517/m. op 19 Noveml)er als langste cijfer, en bij het
einde van het boekjaar f 32 315/m. Aan gouden m u n t ,
zoo Ne'lerlandscbe als vreemde, liad de Bank gedurende
1879/80 gemiddeld in voorraad f 1 275/m. Van de Nederlandsche gouden tienguldenstukken, welke de Bank bij
het begin van het boekjaar in haar bezit had , verkocht
zij 4511 s t u k s , en daar de voorraad slechts met331 stuks
werd aangevuld , beschikte zij bij het einde van het boekjaar
nog slechts over een bedrag van f424 350 aan die muntsoort.
De da lelijk opeischbare schulden der B a n k , die ingevolge het octrooi steeds voor 40 pet. door specie moeten
gedekt zijn, wisselden af tusschen f 48 747, m. op 11 Junij
en f 40 3G4/m. op 1 October. Gedurende de laatste twee
boekjaren was het gemiddeld bedrag dier schulJen aldus
verdeeld:
1878/79.
bankbiljetten in omloop . . f 4 1 239/m,
bankassignatien in omloop. ')
380/m.
rekeningcouraut-saldo's . .
178G/:n.

1879/80.
f 40 601/m.
745/m.

f 43 41 l/m.

f 44 258/m.

Het bedrag dat hiervan door
•peóe moest gedekt zijn (/.ooals gezegd 40 pet.) beliep dus f 17 365/m.

2 912/m.

f 17 703/m.

terwijl de gemiddelde specievoorraad bedroe<r

34692/ru.

33 284/m.

zoodat een beschikbaar specie-saldo overbleef van . . .

17 328/m.

15 581/m.
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k w a m , ingevolge het octrooi, 17 pet. of f 47 600 toe aan
het reservefonds, dat hierdoor steeg tot f 492 833,08 ; 4 pet.
nan de agenten en beambten ; 4 pet. aan de commissarissen ; en 75 pet. of f 210 000 als extra-dividend aan de
deelhebben. In 't geheel werd dus uitgekeerd f 47,50, of
ÖV| pet. per geheel aandeel van f 500.

IV. Burgerlijke en militaire landsdlenaren.
JÜMMUMê voor ambtenaren. In 't vorig verslag (bis. 174)
is reeds medegedeeld dat 79 kandidaten zich voor het in
den zomer van 1879 hier te lande gehouden groot ambtenaars-exainen hadden aangemeld, doch dat door slechts
70 ann het examen is deelgenomen. Van deze zijn 5 2 g e slaagd , namelijk 11 (van de 17) meesters in de regten , 9
(van de I I ) Indische ambtenaren en 32 (van de42) anderen.
In Indie, waar het examen even als in vorige jaren in
de maand September Werd afgenomen •), trok 1 vau de
14 kandidaten zich vóór het onderzoek terug. Van de 13
ge&samlueerden voldeden 10 aan de eischen , namelijk 1
eervol ontslagen officier, afkomstig van de Koninklijke
.Militaire Akadeinie, en 9 kandidaten die den vijfjarigen
cursus eener hoogere burgerschool met goed gevolg hadden
dooiloopen (7 in Indie en 2 hier te lande) *). leder der
goüxamineerden legde examen in ééne iulandsche taal af
(7 in 't Maleisch en 6 in 't Javaansch), en voor allen was
de uitslag in dat vak voldoende of meer dan voldoende.
Ter deelnoming aan het groot ambtenaars-examen van
1880 meldden zich hier te lande aan 85 kandidaten , van
welke 10 vóór of tijdens het onderzoek zich terugtrokken.
Van de 75 geëxamineerden verkregen er 55 het diploma,
namelijk: 16 meesters in de r e g t e n , vau welke 1 reeds
tot den Intlischen dienst behoorde, 4 andere Indische
ambtenaren, 1 doctor in de wis en n a t u u r k u n d e , leervol
ontslagen zee-officier, benevens 33 kandidaten die het getuigschrift bezaten van voldoend afgelegd eindexamen
eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus. (3 van
deze laatsteu hadden het getuigschrift in Indie verworven.) *)
W a t de taalvakken betreft, is aan te teekenen dat vau
de 55 geslaagde kandidaten 8 zich hadden aangemeld om
in drie inlandsche talen , 21 om in twee inlandsche talen ,
en 26 om in ééne inlandsche taal examen te doen. (Onder
deze 26 behoorden alle meesters in de regten, op één na ' ) ,
en de bovenbedoelde 4 Indische ambtenaren.) Slechts 9
malen werd (altijd wat de geslaagde kandidaten betreft)
een voldoend cijfer voor eene inlandsche taal toegekend').
:
) Ook voor 1880 is het examen weder tegen September uitgesclireven. Te beginnen niet het volgende jaar zal het echter ongeveer een maand vroeger worden gehouden, en wel dadelijk na het
sluiten van den cursus van afd. B van het gymnasium te Batavia.
Tot deze vervroeging is besloten, opdat den leeraren van genoemde
afdeeling, die in den regel in de examen-commissie hebben zitting
te nemen, door de bijwoning van het examen niet de gelegenheid
zou worden benomen oin een deel der gewone vacantie buiten
JSatavia door te brengen, hetzjj tot voortzetting hunner taalstudiën,
hetzfj tot het doen van wetenschappelijke reizen.

Op 31 Maart jl. bedroegen de rekeningcourant-saldo's
*) De 3 niet geslaagde kandidaten bezaten allen het einddiploma
f 2 422/m., en was aan bankassignatien en aan biinkbil- eener (Nederlandsehe ot' Indische) hoogere burgerschool met vjjfjarigen cursus. Het verslag der examen-commissie is gedrukt als \>yjetten een bedrag in omloop van respectievelijk flO'54/m.
voegsel tot de Javasche Courant van 21 Octobcr 1879.
en f 38 572/m. Dit laatste bedrag bestond voor 27.26 pet.
in biljetten van f 5 0 , f 25 , f 10 en f 5 , en voor 72.74
<) Onder de 20 niet-geslaagdcn waren er 12 die den vijfjarigen
cursus eener hoogere burgerschool met goed gevolg hadden doorpet. in biljetten van f 1000 , f 500 , f 3 0 0 , f 200 en f 100.
loopen (11 hier te lande en 1 in Indie), en voorts 1 Indisch ambVan da gelegenheid om bij de Bank gelden, geldstenaar, 5 meesters in de regten, 1 doctorandus en 1 kandidaat in
waardige papieren enz. in bewaring te geven tegen een
de regten.
bewaarloon van '/5 per mille in het halfjaar , werd ges
) Deze deed examen in twee talen (Maleisch en Javaansch,
durende 1879/80, nadat daarop door eene aankondiging
in
beide met goeden uitslag). Onder de 15 anderen is ook te rcin de Javasche Courant nader de aandacht was gevestigd,
kencn de in regten gegradueerde Indische ambtenaar hierboven
een veel ruimer gebruik gemaakt dan in de laatste jaren.
bedoeld.
Op "1 Maart j l . was in bewaring eene aangegeven waarde i
6
) In het Maleisch werd een voldoend of meer dan voldoend
van f 781/m., tegen f 414/m. op 31 Maart 1879.
examen
door 47 van de geslaagde kandidaten, in het Javaansch
Voor de deelhebbers leverde bet afgeloopen boekjaar i door 23afgelegd
hunner, en in het Soendasch, het Mnkassaarsch en het
middelmatige uitkomsten op. De behaalde winst beliep: j lioeginecsch respectievelijk door 7, 5 en 1 hunner. Van de 9 onvolonzuiver f 1006 442,81, zuiver f640 000. Na aftrekking van
doende taaiexamens dezer 55 kandidaten hadden er 4 betrekking tot
f 360 000 wegens het aan de deelhebbers toekomende gewoon
het Maleisch, 2 tot het Javaansch en 3 tot het Soendasch.
Van de 20 niet-geslaagde kandidaten hadden 9 zich aan het examen
dividend (6 pet.) bleef dus nog beschikbaar f 280000. Hiervan
in twee inlandsche talen onderworpen en 11 aan dat in ééne inlandschc taal. Voldoende of meer dan voldoende examens werden
afgelegd door 11 hunner in liet Maleisch, door 5 hunner in het
>) De vraaz naar bankassignatien (ter overmaking van gelden)
Javaansch en door 1 hunner in het Makassaarsch; onvoldoende reswas, even als in 1878/79, veel geringer dan in vorige boekjaren;
pectievelijk door 7, 4 en 1 hunner in het Maleisch, Javaansch en
de gehecle afgifte bedroeg f33 75i/m; in 1878/79 f 33 849,'m; in
Soendasch.
1876/77 daarentegen f 54 068/m.
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De r>0 kandidaten die zich niet reeds in den Indischeu
dienst bevonden , zijn — op 2 na (één die ren zijne l«'stemming »ft*eT en aan ander die lichamelijk ongeschikt

werd bevonden) — allen ter beschikking van denOouver*
neur-Ooneraal gesteld, namelijk 33 voor den gewonen
]„,,.,mrlUken dienst (3 minder dan het aantal heschikbare
plaateen bedroeg), en de 15 meesters in de regten ter he-

noemingtot rcgterlijk ambtenaar. Over het voorduelaataten

opengestelde aantal plaatsen zie men blz. 55 hiervóór ').
Het zoogenaamd klein ambtenaars-examen werd in het
afgeloopen jaar in Indie (op verschillende tijdstippen en
plaatsen) afgelegd door 586 kandidaten, waarvan 307 of
ruim 52 net aan de eischen voldeden. Deze verhouding
is iets ongunstiger dan in 1878 , toon van de 501 kandidaten 270 (of circa 54 p e t ) slaagden.
Bij een Indisch besluit van 9 Maart 1880 (Javascho
Courant van den 12den dier maand) werd alsnog het noodige geregeld omtrent de afneming van het bij Indisch
Staatsblad 1873 n°. 280 gevorderd examen voor ondergeschikte technische betrekkingen bij het mijnwezen en de
grondpeilingen : ) .
Openstelling van burgerlijke betrekkingen voor vreemdelingtn. Vermits zich in Indie ook bij den dienst der staat sspoorwegen de behoefte kan voordoen om sommige technische betrekkingen aan vreemdelingen op te dragen , is
daartoe, met het OOff op art. 2 der verordening van 10
September 1804 (Indisch Staatsblad n°. 194) 'aKoninga
magtiging verleend bij een besluit van 18 October 1879
n°. 27 (Nederlandsch Staatsblad n". 162, Indisch Staatsblad n°. 302).
Reis- en verblijfkosten. Dij een besluit van 9 Augustus
1880 (Indisch Staatsblad n°. 153) zijn de bepalingen nopens
de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten , aan d e a m b tenaren bij het binuenlandsch bestuur toekomende wegens
dienstreizen binnen hun ressort, in dier voege aangevuld ,
dat die landsdienaren uit de hun toegekende daggelden
of vaste toelagen niet meer behoeven te bestrijden de zoogenaamde teerkosten (tafelgelden) aan boord van de vaartuigen der oorloga- en der gouvernementsmarine , noch ook
de passagokosten met particuliere stoornschepen. Tevens is
echter I«naald dat gedurende het verblijf aan boord slechts
de helft van het gewone daggeld mag in rekening gebragt worden. Voor de gouverneurs van Sumatra's Westkust en van Celebes bestond reeds eene dergelijke regeling
wat betreft hunne reizen aan boord van oorlogschepen ,
doch die is thans mede van toepassing gemaakt op hunne
dienstreizen met vaartuigen der gouvernementsmarine en
met particuliere stoornschepen.
De bepalingen nopens de reizen van militairen met of
zonder troepen (Indisch Staatsblad 1872 n". 185) ondergingen bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 00 de ondergeschikte
wijzigingen die noodig waren geworden ten gevolge van
de uitvaardiging der nieuwe reglementen betredende de
paanienposterij op Java (verg. blz. 125 hiervóór).
PhnitiJmiinff
Omtrent de dienstkleeding van het Kuropeeacb personeel bij de gouvernementsmarine werd eene
nieuwe meer volledige regeling vastgesteld bij 'ndisch
besluit dd. 7 Januarij 1880 n J . 2 (Javasehe Courant van
den oden dier maand).
Bij do op blz. 52 hiervóór reeds besproken reorganisatie
van het personeel voor den dienst der kustverlichting is
In het Madureesch werd ditmaal geen examen afgenomen, daar
de eenige kandidaat, die zich voor dat vak had aangemeld, zich
*Üden:i het onder/.oek terugtrok.
Voor verdere bijzonderheden nopens de uitkomsten van het examen
zie men het verslag der examen-commissie, opgenomen in de Staatscourant van 5 Augustus 1880.
') In 1879 leverde het in Nederland gehouden groot ambtenaarsexamen, zoo als hierboven gezegd is, slechts 11 regtsgelecrden op.
' a a r dit getal beneden de behoefte was gebleven, is in December
)?n " a ' j a a r nog één kandidaat ter beschikking van den Gouverneur•eneraul gesteld met bestemming voor de regterlüke magt; deze
M reeds i n 1875 a a n (j e cischen voldaan, maar was destijds niet
lutgczomlen, omdat hij den termijn om zich aan te melden ongebruikt had laten verstreken.
') Zooals reeds op blz. 108 hiervóór is vermeld, werd onlangs
OOK een examen voorgeschreven voor de betrekking van inlandsch
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ook een kostuum ingesteld voor de opzigters bij de regtstreeks otldor bet departement der marine ressorteerende
licht-otabiis.ieun.nten, zoomode voor do gezagvoerders der
Uohtaohepen (Indisch Staatsblad 1880 n°. 2).
Militaire pensioenen en qagementen. Over de nieuwe regeHng der ofliciers-pensioenon , die bij Koninkliik besluit vuu
1 December 1879 n°. 34 (Indisch Staatsblad 1880 n°. 22)
tot stand kwam , is reeds het noodige gezegd op blz. 28.
Bij de in 1876 (Indisch Staatsblad n°. 44) uitgevaardigde
bepalingen omtrent de gagementen der Eurcpesche rnilitairen was niet voorzien in het geval dat militairen nog
vóór hunne uitzending ongeschikt werden voor den dienst.
Ter aanvulling dezer leemte is onlangs bepaald (Koninklijk
besluit dd. 1 December 1879 n°. 3 6 ; Indisch Staatsblad
1880 n°. 24;) dat de aanspraken op gagement of onderstand
van de zoodanigen worden beoordeeld naar dezelfde regelen
die voor militairen van het leger hier te lande gelden.
Hij Indisch Staatsblad 1880 n°. 155 is voor inlandscho
militairen toepasselijk verklaard de sedert 1 Januarij 1877
voor Buropoeche militairen geldende bepaling dat het gewone gagement voor verwonden , verminkten of wegens
ligchaamsgebreken ontslagenen met een vierde verhoogd
wordt in geval zij het gezigtsvermogen in één der oogen
hebben verloren. (Tot dusver werd «alleen eene verhooging
toegekend — en wel ten bedrage van de helft van het
gagement — in geval van geheele blindheid.)
Eedsaflegging. Nu sedert het laatst van 1878 (verg. vorig
verslag hl/.. 146) op een groot aantal plaateen van Java
de lunctien van algemeen ontvanger zijn overgegaan op
daartoe in 't bijzonder aangestelde personen, bestond er
aanleiding om de van ouds dagteekenende bepaling, dat
deze ambtenaren den eed moeten afleggen in handen van
den raad van justiiie hunner afdeeling, door eeneeeuvoudiger regeling te vervangen. Daarom is in 1879 (Indisch
Staatsblad n°. 280) bepaald dat de algemeene ontvangers
beëedigd worden door de hoofden van gewestelijk of plaat*
selijk bestuur.
Ook de eedsaflegging voor onder-districtshoofden (op Java
en Madam) is vereenvoudigd. Krachtens het bepaalde bij
Indisch Staatsblad 1879 u". 351 zullen deze niet meer naar
de hoofdplaats van het. gewest behoeven op te komen om
zich te laten beëedigen, maar zal hun op de afüeelingehoofdplaats de eed worden afgenomen, echter even als
vroeger in bijzijn van den betrokken regent. Ten opzigte van
de patihs en de districtshoofden is het wenschelijk geacht
de bepaling te handhaven dat zij bij de aanvaarding hunner
bediening den eed afleggen in handen van den resident.
Ceremonieel, In 1858 (Indisch Staatsblad n \ 121) werd
als regel gesteld dat aan de recepties, ter gelegenheid
van 's Konings geboortedag door de hoogste gewestelijke
autoriteiten in de buitenbezittingen te houden, door zeeofficieren alleen behoefde te worden deelgenomen op die
hoofdplaatsen waar een gouverneur als vertegenwoordiger
van den Gouverneur-Generaal gevestigd is. Onlangs (ludisch Staatsblad 1880 u". 80) is deze beperking opgeheven ,
zoodat nu op alle gewestelijke hoofdplaatsen in de buiteubezittingen, waar zich Nederlandsche oorlogschepen bevinden , door de zee-oflicieren aan bedoeld eerbetoon zal worden
deelgenomen, overeenkomstig speciale voorschriften, waarbij
er voor gezorgd is dat ten gevolge van rangsverhoudingen
geen moeijelijkheden kunnen ontstaan.
Bij Indisch besluit dd. 18 Maart 1879 n°. 12 (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n° 3403) werd vastgesteld een
reglement voor het ceremonieel, bij sommige gelegenheden
in acht te nemen tegenover en door de inlandsche vorsten
in do residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
O.
I.

LANPBOIW,

Nijverheid.
HOSCHWEZEN EX VEETEELT.

§ 1. Java en Madura.
a.

Landbouw.

1°. Inlandsclic landbouw.
De opgaven over 1879 ontvangen omtrent de uitgestrektheid der bouwgronden op Java en Madura — de vorsten-
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landen en de particuliere landen niet medegerekend —
wijzen een totaal aan van 2 929 644 bouws , togen 2 890 224
bouwi in 1 8 7 8 ' ) , waarvan onbeplant bleven 122653 boawi
(in 1878 112 564 bouws), doch daarentegen voor twee
oogsten gebezigd (tweemaal bebouwd) werden 780 503
bouws (in 1878 1041906 bouws).
Hovendien werden van de niet-geregeld beplante velden
in cultuur genomen in 1878 106 003 ' ) , in 1879 slechts
74 177 b o u w s , van welke velden in elk dier jaren voor
twee oogsten gebe/.igd werden respectievelijk 14 719 en
10 685 bouws.
De werkelijk bebouwde uitgestrektbeid besloeg (wanneer
men de voor een tweeden aanplant geliezigde velden af/.onderlijk rekent) het navolgende aantal b o u w s :

1§78.
Beplant
VAN

met
BOUWLAND.
padi.

INuderl. (Oost-) ludic.J

in 1878.
In 1879.
met padi . 2 523 733 (ol 64,04 pet.) 2 550 624 (of 69,46 pet.)
met andore
eenjarige
gewassen 1 416615(of35,96 jet.) 1 121732(of30,54pet.)
3 940 348

3 672356

De opgaven voor elk gewest af/.onderlijk /.ij11 (in dui(lelijker vorm dan vroeger) bijeenverzameld in bijlage P P .
Uit het volgende staatje kun blijken hoe do aanplant over
de verschillende soorten van bouwland verdeeld was.

(Aantal bouws.)

187».

Al zoo
Beplant
On beplant
met
in 't geheel
andere
eenjarige gebleven.
gewassen.
ontgonnen.

Beplant
met
padi.

(Aantal bouws.)

Beplant
Alzoo
met
Onbeplant
in 'tgebeel
andere
eenjarige gebleven.
gewassen.
ontgoni.cn.

1 453 029
93 837

95 509
517 043

26 747

1 575 285

1 391 623
132 380

92 081
342 022

20 348

1 504 052

L.
, .
1* aanplant
', .
0.
12* aanplant
r
(

734 364
9 728

24 451
232 594

38 531

797 346

768 148
21766

23 072
101914

21933

813 153

,.
. il* aanplant
Moeras-sawahsjo^

57 923
1026

201
4 698

2461

60 585

44 311
1805

»
267

4 908

49 219

Tegalveldeu
l*aauplant
(f?eregeld be- 2' aanplant
plante).

111 666
1 6G2

300 517
181 318

44 825

457 008

143 951
819

343 805
179 530

75 4G4

563 220

2 356 982
106 253

420 678
935 653

112 564

2 890 224

2 348 033
156 770

458 958
023 733

122 053

2 929 644

14 719

45 821
»

28 356
10 685

1416 615

2 550 624

1 121 732

Uevvaterlare j l ' aanplant
sawahs. (2* aanplant
Sawahs van
,
den regen
n
i i-i
albankehjk.

,,
12* aan mant
velden.
Velden niet 1' aanplant
in geregelde
2* aanplant
cultuur.
Totaal der beplante velden

00 498

2 523 733

3 94()348
Voor de met rijst beplante velden vindt men eene nadere
specificatie in bijlage QQ , en voor de m e t andere eenjarige
gewassen betaalde gronden in bijlage RB. In den staat
betreffende de rijstcultuur zijn thans weder product ie-opgaven opgenomen. Deze kwamen niet meer voor in de tabel
over 1878, omdat de Indische Regering wegens hetoose*
kere karakter der beschikbare cijfers de mededeeUngdaarvan voortaan achterwege wenschte te laten. In verband
met de dezerzijrhelie opmerkingen (verg. vorig verslag blz.
176) is zij echter op dit besluit teruggekomen. Om over
1878 geen gaping te doen ontstaan, zijn nu deproductiecijfers over dat jaur alsnog in de statistiek van 1879 vermeld. Daarentegen wordt geen berekening meer opgenomen
van de gemiddelde productie per b o u w , omdat de opb r e u g s t , zelfs bij gronden van dezelfde soort, te zeer uiteen
loopt om uit het totaalcijfer der productie gemiddelden te
kunnen afleiden.
In 1879 mislukten 81763 bouws oi 3.21 p e t van de
') Vermoedelijk is echter Uit balata totaal te hoog. Immers de
residentie Samarang deelde d.iari» voor 300 290 bouws, terwijl de
opgaaf nopens dit gewest over 1879 slechts een totaal aanwijst van
298 1Ó9 bouws (tegen 285 654 en 28G 975 bouws in 1876 en 1877).
") In 't vorig verslag (hlz. 175) werd hiervoor opgegeven 120 782
bouws, maar daaronder waren de voor een tweeden aanplant gebe.
zigde 14 719 bouws ten onregte afzonderlijk gerekend.

. . , . . ,

3 67:'356
met padi beplante, en 58 702 bouws of 5.23 pet. van de
met, andere eenjarige gewassen beplante velden, tegen
133 855 bouws of 5.31 pet. van de eerstbedoelde, en 69 590
bouws of 4.91 pet. van de laatstbedoelde gronden in 1878.
Met welke gewassen de niet voor de j adicuituur gebezigde velden betaald werden, blijkt — evenwel alleen wat
ÜBgtlhttffde aanplantingen betreft— uit de volgende opgaaf.

1879.

1878.
Suikerriet (vrijwillig
geteeld)
1'aanpl.
2* id.

18 489
757

21087
2 501
1 O 9a1fl

Suikerriet (op boog gezag geteeld) 1* aanpl.
2* id.

Transporteeren

42 867

4,6 i>OÖ

42 754
u)

a)

*i^ OU/

'10

lO-i

62113

66 342

a) Kven als vroeger wordt hier niet enkel opgegeven de met
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02113

Per transport
Tabak.

.

• 1'aanpl.
2» id.
1'aanpl.
2 ' id.

20475
50 789

.

Djagong .

1'aanpl.
2- id.
1« aan pi.
2 ' id.

Transporteeren

Per transport

18 950
30 160

Katjang .

2887
12 694

3 657
10177

Diverse (voeding*»)
gewassen
1'aanpl.
2- id.

13 834

2711
24 894

3190
4 961

Totalen

27 005

8 151

208 017
281 746
-490 363

221 733
203 891
-425 624

672 926

503 001

. 1'aanpl.
2* id.

563 001

55 841
146 740
-202 587

52 329
85 795
138124

100143
371 309
-471512

110 487
251 358
.301 845

458 030
888 995

474 187
588 843
1 003 030

Met betrekking tot den landbouw der bevolking worden
bieronder nog eenige algonieene opgaven over de laatste
vijf jaren medegedeeld , die eebter in zoover met de boven
medegedeelde verscbillen , dat in de tweede kolom niet
afzonderlijk zijn in rekening gebragl de velden die voor
de tweede maal met padi of met eenig ander eenjarig grwas werden beplant, en dat de velden op hoog gezag met
suikerriet beplant in 't geheel niet zijn opgenomen.

Geschatte opbrengst der
met padi beplante velden
(in pikols padi).

.\antal bouws door de bevolking voor eigen
cultuur beteeld.
Beplant
In
't geheel.
Beplant met eenig
ander
(Totaal der
met padi
gewas
twee volgcnals
de kolom- eerste gewas. als eerste
gewas.
men.)

.

672 920

1 347 025

riet beplante oppervlakte, maar ook de uitgestrektheid ingenomen
door wegen en slooten in en om de riettuinen. Van daar dat de opgaaf zooveel hooger is dan in bijlage VV. In de tegenwoordige opgaaf is nog geen rekening gehouden met de vermindering van den
eontraetueelen aanplant met Vu, omdat deze vermindering eerst geldt
voor den aanplant ten behoeve van het oogstjaar 1880. Dat voor
187D 113 bouws minder worden opgegeven dan voor 1878, is hieraan
toe to schrijven dat de mislukte rietvelden thans buiten aanmerking
zijn gelaten.

JAREN.

. 1'aanpl.
2« id.

49 110

15 581
Kapas.
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00 342

77 264
Indigo.

Tweede liüm\ (ei

Beplant
Beplant met eenig
met padi ander
als tweede gewas
gewas. als tweede
gewas.

In
't geheel.

Gemiddeld bedrag der
marktprijzen van den pikol
rijst in de verschillende
gewesten, a)

Alleen van
den tweeden

Hoogste

Laagste

marktprijzen.

marktprijzen.

f

f

aanplant.

2 399 770

2 092152 307 618

91531 823 125

56152 711

2 307 185

1876. . . .

2581807

2 247 490 334 317

98 210 870 725

56 696 065

2 162 460

12,00

5,00

1877. . . .

2 615 900

2291135

97 899 871 662

55 764 418

1 036 274

12,59

2,00

1878. . . .

2 840 856

2 4 1 7 480 423 376 106 253 950 372

59 149 879

2401230

18,00

2,50

1879. . . .

2 838414

2 393 854 444 560 156 770 634 418

62135 470

3 592 355

17,00

2,00

324 771

11,20

5,00

a) Eene opgaaf van de hoogste en laagste marktprijzen gedurende de verschillende maanden van 1878 en 1879 en voor elk gewest
afzonderlijk vindt men aan het slot der reeds aangehaalde bijlage PP.
Omtrent sommige volks-cultures in het bijzonder is nog
het volgende aan te teekenen.
R ij s t c u 11 u u r.
De regenachtige weersgesteldheid gedurende het geheele
jaar 1879 was over het algemeen zeer gunstig voor de
teelt van padi. In de meeste gewesten slaagde dan ook de
oogst beter dan in 1878. In sommige streken evenwel viel
het bij de langdurige vochtigheid moeijelijk om de gesneden padi te droogen; en waar de rijpe padi te lang op
het veld had gestaan , was het natte weder van nadeeligen
invloed op de hoedanigheid van het product. (Het maakte
dit namelijk voor langdurige opschuring ongeschikt.)
Vermits de drassigheid van den bodem den aanplant van
andere tweede gewassen ten zeerste belemmerde, werd veel
meer dan gewoonlijk padi als tweede gewas verbouwd ,
en dien ten gevolge bleef van de gewone bouwvelden eene
B - K I g T o o t e r e uitgestrektheid onbeplant dan in 1878.
lienalve m de hieronder te noemen gewesten, was de
Hindeliugen der Statcn-Goneraal. Bijlagen. 188U-1K81.

voorraad rijst overal ruim voldoende om in de behoeften
der bevolking te voorzien.
In de residentien Preanger regentschappen, Tagal en
Banjoemas had de bevolking in het begin van 1879 nog
te lijden van den min gunstigen oogst van 1878, en op
sommige plaatsen in de twee eerstgenoemde gewesten
stegen de prijzen der rijst dermate , dat zij bijna niet meer
binnen het bereik vielen van den gewonen inlander. In
een klein gedeelte van Bantam deed zich in Februari]' en
Maart 1879 tijdelijke schaarschheid van voedingsmiddelen
voor, als gevolg van eene overstrooming, waarbij veel te
veld staand gewas verloren ging. In de beide laatste maanden van het jaar was ook in sommige gedeelten van Rembang de voorraad voedingsmiddelen eenigszins beperkt ten
gevolge van de minder ruime opbrengst van den oogst in
het algemeen , gepaard aan nagenoeg algeheele mislukking van den aanplant van tweede gewassen. Buitengewone voorzieningen van bestuurswege zijn evenwel nergens
noodig geweest. Alleen werd in de afdeeling Soemedang
(Preanger regentschappen) de uitvoering van een werk
verhaast, ten einde geld onder de bevolking te brengen
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en daardoor te voorkomen dat zij zich ter verkrijging van

voedingsmiddelen van e n gedeelte barer bezittingen sou
moeten ontdoen.

Aangaande de neiging der bevolking om in de gevolgde
eultuurwijze verbeteringen toe te passen , luiden de berigten niet gunstiger dun vroeger. De keuze van goede
sasdpadi en liet deugdelijk verzorgen der bibiet wordt nog
te veel als eene onverschillige zaak aangemerkt. De grond*
bewerking bepaalt zich in de metste gewesten nog tot bel
volstrekt noodige. Hier en daar valt echter in dit opzigt

verbetering waw te nemen, dank zij de aanwending van

betere landbouw werktuigen. Het uitzanijeti ren korrels
(eeuaran) vindt langzamerhand meer <'i' weer ingang.
Maar over het algemeen werd nog voel te digt opeen en
niet in rijen geplant.
Over het ouderh nid der velden viel doorgaane niet te
klagen , hoewel de bevolking steeds moest worden aanga*
spoord tot tijdig wieden. In het algemeen vinden de sanbevolen proeven en de gedane aanwijzingen in het belang
eener betere cultuurmellinde nog slechts bij sommige
hoofden behartiging.
De proefnemingen bepaal,ien zich ook in 1879 hoofdzakelijk tot het in toepassing brengen der indertijd bij circulaire aanbevolen methode van uitzaaijing en altplanting
(üijblad op het Indisch Staatsblad w. 2950). (Jok werden
hier en daar proeven genomen in het belang eener meer
doeltreffende bemesting. De uitkomsten met de aanwendiug van VILLE'S niest. in de afdeelingen Joana (Japara)
en Deinak (Samarang) beproefd, beantwoordden niet aan
de verwachting. Vooral in de afdeding Ngrowo (Kediri)
bleef men door voortgezette proeven in bijzonderheden
nagaan welke uitkomsten door zaadverwisseling, door beïnesting en door herhaalde beploeging konden worden
verkregen, üok werden aldaar, bij wijze van proef, rijstcoorten van Siam , Ooehiii-China en Japan verbouwd ; de
Janansebe rijst gaf echter geen aanmoedigende uitkomsten.
Aau de hier en daar opgedane ervaring werd bekendheid gegeven niet alleen door verspreiding der deswege
ingediende nota's en rapporten onder de Europesche ambtenaren bij het binuenlandsch b e s t u u r , maar ook door
opneming vau eeuige stukken in het vroeger herhaaldelijk
besproken inlandsche tijdschrift, in *t Hollandsen getiteld :
» De vriend van den Javaanscheu landman ". Over de uitloving eeiier prijsvraag betreffende afiieddiugen van voor
den Indischeu landbouw nuttige en schadelijke dieren,
zie men blz. 98 hiervóór.
Andere

voedingsgewassen.

Voor de teelt van andere voedingsgewassen dan padi was
het afgeloopen jaar ten gevolge van de menigvuldige regens
niet gunstig. ïSiet alleen was deze omstaudigheid, zoo als
reeds honger is gezegd, oorzaak dat niiuder werd aangeplant,
maar ook gaven de beplante velden eene mindere opbrengst
dan gewoonlijk. Cijfers nopens de productie dezer verschillende gewassen kunnen niet geleverd worden, maar de
omvang van den (geslaagden) : ) aanplant wordt in de
reeds aangehaalde bijlage B B opgegeven als v o l g t :
1878.
1879.
(Aantal bouws waarvan
geoogst werd.)
Beplant met djagong
490 363
425 624
» katjang
202 587
138 124
»
» andere voedingsgewassen (ketella, boled, cassave, enz.). . 471512
361845
1164 462

925 593

De aanplant geschiedde weder hoof Izakelijk op sawahs
als tweede gewas na de padi, en op tegalvelden dikvijls
als eerste g e w a s , soms te zamen met padi *).
') De mislukte velden zijn niet voor elk gewsi afzonderlijk opgegeven. Van de door de bevolking voor eigen eultuur inet andere
eenjarige gewassen dan padi beplante uitgestrektheid (daaronder
dus ook de velden waarop tabak, suikerriet, indigo en kapas verbouwd werd) niiëlukten in 1879 5 44, in 1878 5.07 pet.
») Op 364 601 bouws in 1878 en op 384 549 bouws in 1879
(onder de evengenoemde totalen begrepen) geschiedde de aanplant
als eerste gewas.

[Nederl. (Oost-) Indio.]

Op de voordeden van den wisselbouw wordt door den
inlsndschen landbouwer zoo goed als niet gelet. De keuze
van het te teelen gewas regelde zich alleen naardemeerdere of mindere behoefte aan het eene of andere product,
naar de weersgesteldheid, of naar de geaardheid van den
grond. Na de padi is djagong wel het voornaamste voedingiigewas der bevolking, en in sommige gewesten wordt
dit product door de bevolking zelfs boven padi verkozen.
Op IfaduTB onder anderen is djagong verreweg het voorlUttunste gewas der bevolking; deze graansoort wordt daa>
verbouwd op niet-bewatorbare sawahs na de padi, en op
bewaterbare sawahs zelfs vóór de padi. (Dit laatste wordt
echter gezegd aan de productiviteit der gronden te schaden.)
Op tegalvelden wordt djagong er dikwijls tot driemalen
toe in één jaar aangeplant, veelal vermengd met katjaugsoorten. In 1879 mislukte evenwel de djagong-aanplant op
Madura in die mate, dat men tot andere tweede gewassen
de toevlugt moest nemen.
Van de djagong-perak , vroeger in Krawang ingevoerd ,
is weinig meer to vinden. Na de droogo oostmoessons van
1877 en 1878 trof men deze soort nog slechts bij enkele
landbouwers a a n , doch reeds verbasterd en met de gewone
djagong vermengd.
Proeven met vreemde djagongsoorten leverden uiteenloopende uitkomsten. In de afdeeling Soekapoera Kollot(Preanger regentschappen) en in het district Kertosono (Kediri)
slaagden die soorten , doch in de afdeeling Malang (Pasoeroean) en in Bezoeki was de uitslag ongunstig.
Ben gewas dat al meer en meer geplant w o r d t , is de
zoele cassave. Het levert een uitstekend en geliefd voedsel
o p , en men is voor den oogst aan geen tijdstip gebonden.
Nopens de katjang waspada (zie het verslag van 1878
blz. 179) luiden de over 1879 ontvangen berigtén verschillend. In Bembang en in de afdeelingen Salatiga (Samaran<>) en Blitar (Kediri) leverde de aanplant ditmaal weinig
bevredigende uitkomsten op. In de afdeeling Madjalengka
(Cheribon) en in de residentien K r a w a n g , Japara en Madioen
voldeed daarentegen die nieuwe soort zeer goed.
Klappercultuur.
Deze c u l t u u r , die hier en daar groote voordeden afw e r p t , breidde zich in het afgeloopen jaar niet belangrijk
uit. Geregelde aanplantingen in afzonderlijke tuinen worden
nog altijd weinig aangetroffen. Van bestuurswege wordt
de bevolking telken jare aangemoedigd om in den westmoesson nieuwe boompjes bij te planten , waartoe op de
meeste erven nog ruimschoots gelegenheid bestaat.
De vele en zware regenbuijen van 1879 waren voor de
klappercultuur niet nadeelig; voor de jonge boompjes was
het overvloedige water zelfs zeer gewenscht. In sommige
gewesten bleven echter vele oudere boomen nog in kwijnenden staat verkeeren , ten gevolge van de groote hitte
en droogte in 1877 en 1878.
De klappernoten en de daarvan afkomstige olie maken
een belangrijk handelsartikel u i t , niet alleen voor huishoudelijk gebruik in de dessa's, maar ook worden zij veel
door kleinhandelaren opgekocht, die daarvan de hoofdplaatsen voorzien. Ondanks het toenemend gebruik van de petroleum viel in de prijzen der klapperoiie (en ook van de
noten) weinig of geen daling te bespeuren. De noten werden
in de verschillende gewesten verkocht voor f 0,05 af0,12
het stuk , en de olie voor f 20 a f 50 per pikol.
Tabakscultuur.
De teelt van tabak was in 1879 van veel minder omvang
dan in vorige jaren. Terwijl in 1874-1878 tabak was geoogst achtereenvolgens van eene uitgestrektheid van 58 587,
72 630 , 80 412 , 55 201 en 77 264 bouws , waren in 1879
(daargelaten de mislukte velden waarvan weder geen opgaaf
is ontvangen) voor deze cultuur slechts 49110 bouws in
g e b r u i k , waarvan weder ongeveer de helft in de residentien Bezoeki, Rembang en Kadoe. In Bezoeki werd namelijk
geoogst, van 1 1 8 2 3 , in Hem bang van 6361 en in Kadoe
van 6083 bouws. In vijf andere gewesten (Prennger regentschappeu , Kediri, Pasoeroean , Banjoemas en Bagelen) liep
de aanplant uiteen van omstreek 3000 tot ruim 4000 bouws ;
in S a m a r a n g , Soerabaija, Prubolinggo en Madioen van
ruim 1300 tot ruim 2000 bouws; in vijf andere gewesten
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(Pekalongan , Japara , Banjoewangi, Tagal en Uberibon)

van ruim 100 tot ruim 500 bouws. Blden wtM de tabak»
cultuur Diet nomaumMÓIaf.
Productie-opgaven zijn alleen bekend voor zooveel de
óotjplant geschiedde ten behoeve van Kuropesche onderneiners (verg. de rubriek T a b a k s o n d e r n o in i n g e n
sub 8*< hierachter). Omtrent de voor de iulandsehe markt
getooide hoeveelheden zijn geen opgaven bekend.
De voor deze laatste bestemming geteelde tabak wordt
over het algemeen nog zeer primitief verbouwd , en daarvoor wordt alleen inheemsch zaad gebezigd.
De tabaksprijzen waren in bet afgeloopen jaar ten gevolge van de schaarschheid van het product bijzonder hoog ,
en stegen hier en daar zelfs tot het dubbole van de gewone waarde.
Katoen
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Suikercultuur.

Uit de volgende opgaaf kan blijken welk deel vau de
gronden der bevolking door haar voor do oogsten van
1878 en 1«79 vrljio'dliij met suikerriet werd beplant (de
mislukte velden en hut op woonerven geteelde riet daargelaten):
1878.
1879.
(Aantal liouws.)
ten behoeve van ondernemers ia contract
met het Gouvernement
ten behoeve van vrije suikerfabrieken .
voor eigen behoefte of voor de inlandsche
markt

cultuur.

In de meeste dar 15 gewesten, waar in het afgeloopen
jaar kapas werd verbouwd, maar vooral in S a m a r a n g ,
J a p a r a , Bantam , Cheribon en Madioen , was de beplante
uitgestrektheid (ongerekend weder de mislukte velden)
geringer dan in 1878. Terwijl in laatstgenoemd jaar in
die vijf gewesten te zamen 21511 bouws met kapas werden
lieplant, bedroeg aldaar de uitgestrektheid der katoenvelden in 1879 slechts 3384 bouws. In elf andere gewesten
werd in 1878 kapas geoogst van 0094 bouws, in 1879 in
tien andere gewesten slechts van 4267 bouws.
Vermits deze Cultuur gestadige droogte behoeft, waren
de in 1879 verkregen uitkomsten zeer ongunstig. Behalve
hier en daar in Rembaug en Samarang, plantte men overal
uitsluitend inheetn.sche soorten van kapas.
Uitvoer vau het artikel had bijna nergens plaats ; meestal
werd do verkregen kapas voor eigen gebruik aangewend ,
of i:i de dessa's en op de passars verkocht voor de vervaardiging van kleedjes, lampenpitten of garen.
Omtrent de geoogste hoeveelheid en de bij verkoop bedongen prijzen zijn de opgaven zeer onvolledig. Alleen
nopens Cheribon vindt men vermeld dat de prijzen uiteenliepen van f 7,50 tot f 15 per pikol. Men oogstte al laar
1 a 2 pikols per bouw. In Pasoeroean was de gemiddelde
productie per bouw ruim 1 pikol en in Bagilen omstreeks 3
pikols , terwijl zij ir Japara uiteenliep van 1'/, tot 4 S /, pikols.

Daartoe werden gebezigd:
bewaterbare sawahs
niet bewaterbare sawahs en tegalvelden

3 948
8 829

4 521
10 093

6 469

8 974

19 246

23 588

13 408
5 838

15 093
8 495

19 246

23 588

De aanplant (waaronder achtereenvolgens 757 en 2501
bouws waarop het riet als tweede gewas werd geteeld)
was over de verschillende gewesten verdeeld als volgt:

Soerabaija
Bantam.
Cheribon
Japara
Tagal
Prob'jlinggo
Rembang
Pasoeroean
Kediri
Pekalongan
Andere gewesten (9 in 1878 en 10 in 1879)

1878.
1879.
(Aantal bouws.)
3 439
4 499
828
3360
2 555
2 858
1 992
2 597
1455
1909
1 770
1694
1 427
1 662
1 068
1076
1422
961
1409
945
1 881
2 027

I n d i g o c u 11 u u r.
19 246
In 't geheel werden in 1879 13834 bouws (10 294 bouws
sawah- en 3540 bouws tegalvelden) met indigo beplant,
dat is 1747 bouws minder dan in 1878.
In bijna alle gewesten trof nun deze cultuur aan , maar
overal werden slechts kleine uitgestrektheden gronds er
mede beplant, hetzij als eerste of tweede aanplant optegal*
veldeu , hetzij uitsluitend als twjede gewas op sawahs na
padi, djagong of suikerriet.
Het meest werd in 1879 indigo verbouwd in Soerabaija
en J a p a r a , waar de geslaagde aanplant respectievelijk uit
2717 en 238(5 bouws bestond, zoomede in Pasoeroean,
Hembang, Cheribon en Pekalongan , waar bedoelde aanplant uiteenliep van circa 1100 tot ruim 1400 bouws. Voor
drie gewesten (Batavia. Krawang en Kadoe) vermeldt de
boven aangehaalde bijlage RR in 't geheel geen indigoaanplant. In de twaalf overige werd te zamen van H ) i 3 5
bouws geoogst (onder anderen in Kediri en Bezoeki van
809 en 768 bouws, in deafdeeling Pamakassan op Madura
en in de Preanger regentschappen van slechts 41 en 56
bouws). lu Cheribon werden proeven genomen niet de
aanplanting van Guatamala-indigo , die echter door de vele
regens minder goed slaagden.
Hoewel de weersgesteldheid ook voor de indigoteelt niet
gunstig w a s , zoo werd toch bijna overal een bevredigende
oogst verkregen. De productie per bouw loopt natuurlijk
zeer uiteen naarmate de soort der velden en do tijd van
aanplant toelaten het gewas eens of meermalen te snijden.
n e t product wordt, voor zooveel het niet in de dean'a
zelve aanwending vindt voor het blaauwverwen van lijnwarten in verschillenden staat van bereiding op de passars
\erkocnt. De prijzen verschilden niet noemenswaardig met
die in vorige verslagen vermeld.

23 588

Over de teelt ten behoeve van suikerfabrieken wordt
nader gehandeld sub 2°. en 3°. hierachter. W a t de teelt
voor de inlandsche markt betreft, is aan het in vorige
verslagen vermelde niets nieuws toe te voegen. De vrijwillige suikercultuur wordt gezegd den iulandschen planter
een voordeel te kunnen afwerpen van f 100 i f :^00 per
bouw. In Pasoeroean leverde de verkoop in het klein (per
rietstok) zelfs f 300 ii f 400 per bouw op. Bij levering van
het riet aan fabrieken (bij het gewigt) werd f 0,4o per
pikol ontvangen. Zij die het riet in buffelmolens verwerkten,
en de suiker in bereiden staat verkochten , konden voor
de 100 schijfjes f 1,25 a f 2 bedingen.
2°. (iouvernements cultures.
Koffij c u l t u u r .
De gewesten , voor welke laatstelijk de streken zün anngewezen waar alle voor beplanting met koffij geschikte
woeste gronden ter uitbreiding van de gouvernenieiitscultuur beschikbaar moeten blijven, en mitsdien geen
zoodanige, gronden in erfpacht mogen worden afgestaan ,
zijn reeds opgenoemd op blz. 80 hiervóór. De uitgebreidheid der bestaande gouvernements-aanplautingen is eenigermate af te leiden uit de statistiek in bijlage S S , die de
gebruikelijke opgaven bevat nopens het aantal koffijboomen
in geregelde plantsoenen bij den aanvang van het laatstverloopen j a a r , en nopens de voorgenomen afschrijvingen
en bijplantingen.
Blijkens die statistiek waren in 1879 niet minder dan
18 276 883 oude en 2 359 994 jonge hoornen af te schrijven.
Bij de beschouwing van het eerstgenoemde cijfer heeft men
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weder in de eerste plaats te denken aan eeno rectificatie
der leggers; even als in 1878 werden namelijk een aantal
plantsoenen afgeschreven die reeds sinds geruimen tijd
geen vruchten meer droegen , maar welke inen in vroegere
jaren verzuimd had uit de leggers af' te voeren. Het /.eer
aanzienlijk getal der af' te schrijven jonge hoornen Icoml
grootendeels voor rekening van de residentie Samarang
alleen. Toen de hoofdinspecteur der kofrijcultuur in dit
gewest het onderzoek instelde, waarvan op hlz. 178 van
het vorig verslag sprake was , bleek het dat onder den
vorigen resident vele bijplantingen waren verrigt op ongeichikte gronden, en dat 1026 694 jonge boomen af'gesehreven moesten worden. Ook in eenige andere gewesten
(namelijk in een gedeelte van de Preanger regentschappen ,
in Cheribon, Japara, Banjoemas en Ka.loe) was eene onoordeelkundige keuze van gronden oorzaak dat vele jonge
boomen moesten worden afgeschreven. De afschrijving van
27 840 jonge boomen in Tagal was vour een groot deel
te wijteu aan verwaarloozing van nieuwe plantsoenen ten
gevolge van slecht toezigt. In Probolinggo, Bezoeki en
Banjoewangi had het jonge plantsoen veel te lijden van
insecten en hunne larven. In Bantam en Pasoeroean golden
de afschrijvingen van jonge boomen meest inboetingen in
oude tuinen, die voortaan niet meer zullen plaats vinden,
zoo als reeds in liet vorig verslag is gezegd.
Wat de bijplantingen betreft, werden in liet afgeloopen
jaar veel matiger eisenen gesteld dan in 1878. Blijkens
de aangehaalde bijlage moesten minnelijk in 't geheel
14 588111 boomen worden bijgeplant, dat is 4116 494
boomen minder dan in i878. Vooral in Samarang werden
de beplantingen, ten gevolge van het hooger bedoelde
plaatselijk onderzoek van den hoofdinspecteur, aanzienlijk
beperkt, en in de afdeelingen Ambarawa en Salatiga werden zelfs alle dessa's daarvan verschoond , omdat het gebleken was dat het deugdelijk onderhoud van de in 18761878 aangelegde plantsoenen reeds werk genoeg van de
bevolking vorderen zou. Overigens werden weder vele
dessa's in verschillende gewesten van bijplantingen vrijgesteld om gelijke redenen als in het vorig verslag vermeld zijn , namelijk : hetzij omdat geschikte gronden ontbraken ' ) , hetzij omdat het (in streken waar de met koffij
beplante gronden van middelmatige kwaliteit zijn) nuttiger
werd geacht de bestaande tuinen te doen bemesten dan
nieuwe te doen aanleggen, hetzij omdat het maximum
aantal boomen , met wier onderhoud eene dessa kon belast
worden , reeds was bereikt, hetzij omdat de bevolking in
het voorafgegane jaar meer had bijgeplant dan haar bevolen was. Deze verschillende omstandigheden waren oorzaak dat van de 719 970 als cultuurdienstpligtig te boek
•taande huisgezinnen in 1879 slechts 469 931 met nieuwe
bijplantiugen werden belast.
'Daar in de jaren 1876-1878 achtereenvolgens 2084048,
3 710 167 en 3 14'.) 551 boomen méér zijn bijgeplant dan
van bestuurswege voorbeschreven was , mag verwacht worden dat ook in den westmoesson van 1879/80 de bijplantingen in geregelde tuinen het genoemde aantal van
14 i>88 111 boomen aanzienlijk zullen overtreffen. Daarbij
komen dan nog de aanplantiugen in de monosoeko-tuinen ,
wier omvang bezwaarlijk met eenige naauwkeurigbeid is
te controleeren.
De merdika-tuinen (aan inlandsche ondernemers overgedragen gouvernements-tuinen) in de Preanger regentschappen besloegen bij het einde van 1879 eene uitgestrektheid
van 6873 bouws (dat is 254 bouws méér dan een jaar te
voren), waaronder 1176 bouws die vóór de overdragt reeds
waren afgeschreven. Enkele der overgedragen tuinen zijn
wegens onvolducnd onderhoud teruggenomen moeten wor') Dit was vooral veel liet geval in do lagere gedeelten van
Samarang, Japara, lianjoemas, Hagelen, Kidoe, Madioen en Kediri.
Een ander gewest, ]!aiit:un naineljjk , werd sinds lang in zjjn geheel
als ongeschikt voor eenigszins belangrijke bijplantiugen beschouwd;
men beweerde veelal dat zelf» de bestaande tuinen alle waren aangelegd op gronden van de bevolking. Een onderzoek, door den
hoofdinspecteur der koffijcultuur ingesteld, heeft deswege echter
twijfel doen rijzen, vooral wat betreft de 30 i 40 jaren geleden
aangelegde plantsoenen in het Karang-gebergtc. E r is uu eene naauwkeurige opneming bevolen, met hot doel om tot eene juiste kennis
te geraken van de gronden die in de termen zouden vallen om
weder aan de regthebbenden te worden teruggegeven, en van die
welke voor herhaalde beplanting met koffij in aanmerking zoudeu
kunnen gebragt worden.

I den; andere worden teruggenomen op verzoek der bezitters, die zich op den duur niet in staat zagen aan hunne
verpligtingon te voldoen. Naar mate de gelegenheid zich
voordeed, werden dergelijke tuinen weder aan andere
soliede inlanders uitgegeven of weder bij de gewone gouvoriienients-aanplantingen gevoegd. In Bantam breidden
de nierdika-tuinen zich niet uit s ); in de overige gewesten
worden er nog geene van eenige beteekenis aangetroffen.
Wat den arbeid betreft, die in het afgeloopen jaar ten
behoeve van de gouvernements-aanplantingen werd verrigt,
is het navolgende te vormelderi.
Kr werd bijzonder op gelet dat overal goede zaadkofïij
werd gebezigd, en waar die plaatselijk ontbrak op het
oogeiiblik dat men er behoefte aan had , zooals in enkele
streken van Banjoemas, Pasoeroean en de Preanger regentschappen het geval was, werd ze elders ingekocht. IIoewel de kweekbedden hier en daar te lijden hadden van
de vele regens, leverden ze een voldoend aantal krachtige
kweekplantjes voor de bijplantingen op, terwijl bovendien
hier en daar nog bibiet overschoot, die gretig gebruikt
en zelfs opgekocht werd voor het aanleggen van monosoeko-tuinen. De eerste bewerking der nieuwe gronden
werd in sommige streken vertraagd doordien het zeer
regenachtige weder belette om de gronden tijdig af te
branden. Desniettemin kwamen de uitgeschreven bijplantingeu naar hehooren tot stand. De vele regens waren ook
oorzaak dat het onderhoud der oude aanplantiugen meer
arbeid vorderde dan gewoonlijk , daar het onkruid telkens
op nieuw opschoot.
In onderscheidene gewesten werd uitbreiding gegeven
aan het toppen van koflijboomen die door hunne ligging
of geaardheid voor deze kunsttewerking in aanmerking
kwamen , en men bevond zich daar steeds wel bij. Tot het
op stomp kappen van oude boomen werd alleen magtiging
verleend in de retidjntie Kediri (voor 18 250 boomen).
Met den aanplant van Liberia-kofflj werden in een zestal
gewesten nieuwe proeven genomen, welke aanvankelijk
vrij gunstige uitkomsten beloofden. Ook nopens de jonge
aanplantingen van Laurina-koflij in Madioen, Banjoemas en
de Preanger regentschappen (verg. vorig verslag bit. 179)
zijn tot dusver bevredigende berigten ontvang-en.
Van ziekten hadden de koflij plantsoenen in 1879 betrekkeiijk weinig te lijden. In Bezoeki en Probolinggo
werden weder — even als in 1878 — eenige jonge tuinen
beschadigd door engerlingen , die de wortels der kofiijplanten afknaagden , maar groot nadeel werd daarvan niet
ondervonden. In Banjoewangi kwam de » hama lentok"
niet minder dan gewoonlijk in de koffijtuinen voor. Daar
dit insect zich (zoo als in 't verslag van 1878 , blz. 183,
reeds vermeld werd) hoofdzakelijk op den dadap werpt, is
aan de betrokken ambtenaren aanbevolen dien schaduwboom niet meer te doen aanplanten, en in stede daarvan
gebruik te maken van albizzia inoiuccana of andere geschikte boomsoorten. De bladziekte (hemileia vastatrix)
vertooude zieh in eenige tuinen van de Preanger regentschappen , Cheribon en Banjoemas, en in het begin van
1880 werd zij ook in eenige andere gewesten (Samarang,
Kadoe en Tagal) waargenomen, doch veelal slechts op
minder vruchtbare of minder goed bewerkte gronden, en
niet in zoodanigen graad dat er een verontrustend karakter
aan viel toe te kennen. Veeleer scheen te mogen worden
aangenomen dat de ziekte ook in vroegere jaren over geheel Java hier en daar wel was voorgekomen, zonder de
aandacht te trekken, dewijl zij weinig schade aanrigtte;
doch dat zij nu ten gevolge van de langdurige vochtige
weersgesteldheid een grooteren omvang had gekregen clan
gewoonlijk. De toepassing van bijzondere kunstmiddelen
ter bestrijding van de ziekte scheen na de negatieve resultaten , die daarmede op Ceylon verkregen waren , niet aan
te bevelen, en zou trouwens bij de zoo omvangrijke gouvernements cultuur niet wel mogelijk zijn geweest. De
beste uitkomsten mogt men nog verwachten van eene goede
bewerking der gronden , dio aan de planten de noodige
kracht zou geven om de ziekte te weerstaan. Aan den
hoofdinspecteur voor de koffijcultuur werd mitsdien opgedragen te dezer zake de noodige wenken aan de betrokken
!
) In 't vorig verslag (blz. 179) werd gezegd dat de uitgestrektheid der merdika-tuinen in dat gewest 302 bouws bedroeg: men leze
daarvoor 202.
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Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1880.
autoriteiten te g e v e n , en zijnerzijds is daarop bij eene
circulaire van 30 Mei jl. aan de besturende ambtenaren
aanbevolen om in de tuinen die door de bladziekle waren
aangetast den grond goed te laten omwerken, geulen of
kuilen te laten graven voor de afleiding van liet overvloedüte water, voor zooveel mogelijk de tuinen Ie laten
bemesten , en voor zooveel noodig de verpligte bijplanringen
te beperken in evenredigbeid met ilen zwaarderen arbeid
die voor de betera verzorging der bestaande plantsoenen
inogt ^ovorderd worden ').
Bet plukken der vruchten werd in het afgeloopen jaar
door da aanhoudende regens zeer bemoeijelijkt, en ongetwijfeld is dientengevolge veel kofflj niet tijdig geoogat
of zelfs geheel verloren gegaan. Waar hulpplukkers noodig
waren , zoo als in Pasoeroean en in het district Tengger
iu Probolinggo , kwamen deze in voldoenden getale op.
In de boogie streken van Selokaton (Samarang), waar de

bezitters van uitgebreide monoaoeko-aanplantingen elk jaar
moeite hebben het product behoorlijk te oogsten , werd
eene proef genomen met het verlcenen van vourschotten
uit 's lands kas om hen in staat te stellen tegen contante
betaling hulpplukkers te huren , zoo als op de vele partieuliere koffijlanden In die streek gebruikelijk is. Die proef
gaf goede uitkomsten en zou daarom in 1880 hervat worden.
Niet minder dan de pluk leed ook de bereiding door de
natte weersgesteldheid , en dientengevolge werd veel koflij
van inférieure kwaliteit ingeleverd. In Banton» waren op
elke 100 pikols koflij , die iu ontvangst genomen werden ,
18 pikols van inférieure kwaliteit; terwijl gewoonlijk aldaar slechts 11 pet. inférieur is. Eene hoeveelheid vau 1605
pikols , die in dat gewest als 1ste soort ingenomen doch
later voor verzending naar' Nederland afgekeurd w a s ,
bragt bij verkoop te Batavia slechts iets meer dan f 30
per pikol op.
Van nieuwe proefnemingen met machinale kofflj bereiding
is ditmaal geen melding te maken. De 100 hand pel molens ,
waarvan op bis. 179 van het vorig verslag sprake was
(pulpers van het systeem GORDON-HOLLK) zijn in versclüllende residentien rondgedeeld, doch nopens hunne werking
zal eerst in een volgend jaar kunnen worden berigt.
De twee molens voor het ontbolsteren van koflij in de
roode schil, welke eenige jaren geleden van bestuurswege
in Pasoeroean zijn opgesteld (zie de verslagen van 1877
blz. 1 9 3 , en 1878 blz. 183), werden bij voortduring door
de bevolking gaarne benuttigd. Een daarvan werd echter in
Augustus 187y onbruikbaar door het breken van een kamrad.

JAREN.

Verkregen
hoeveelheid koffij,
zonder de bü
het ledig vallen
der pakhuizen
bevonden overwigten.
Pikols.

Hoeveelheid
in het geheel bü
de pakhuizen
ontvangen.
Pikols.
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Bereiding van koffij overeenkomstig de bepalingen van
Indisch Staatsblad 1873 n°. 54 had ook in 1879 weder
alleen plaat! in Pasoeroean en in de Preanger regentschappen. In Laatstgenoemd gewest hielden zich daarmede 1

Europeaan en 9 Chinezen bezig, die 1980 pikols inleverden. in Pasoeroean verwerkten 16 Europeanen en 18 Chinezen in 't geheel 0710 pikols. Tot dusver werd alleen op
het bekende établissement Sisir het product op WestIndische wijze bereid, doch thans zijn door drie Europeanen

in Pasoeroean zoogenaamde LBnoBBwoon-tattallatie'sTOor
West-Indische bereiding opgerigt. Aan den ondernemer
van Sisir werd in het afgeloopen jaar als premie voor de

levering van supérieure koflij (op den voet van art. 5 der aangehaalde verordening) een bedrag van f 3903,19 uitbetaald.
De in 't vorig verslag (blz. 180) bedoelde proef met de
verzending van koflij in de hoornschil naar Nederland heeft
geen voordeelige uitkomsten opgeleverd. De herwaarts
gezonden 1000 pikols waren afkomstig van de Preanger
regentschappen, Tagal en Bezoeki. De koffij uit de beide
eerste gewesten bragt bij de veiling zuiver (dat is n a
aftrekking der kosten van het pellen hier te lande) minder,
die uit Bezoeki weinig meer op dan in Indie bereide koffij
uit dezelfde gewesten , en natuurlijk had de in de hoornschil verzonden koffij veel u>t.-er aan transport gekost.
Thans zal eene proef worden genomen ter beoordeeling
in hoever het voordeelig zou kunnen zijn om de voor ver•cheping naar Nederland bestemde korh'j in Indie te sorteeren. lieu lOOOtal pikols uit den oogst van 1880 zullen
te Pasoeroean gesorteerd en vervolgens tegelijk met 1000
pikols niet gesorteerde koflij uit hetzelfde pakhuis verscheept en hier te lande geveild worden.
De koffijoogst van 1879 is bijzonder overvloedig geweest
en heeft, zelfs oen zeer aanzienlijken oogst van i876 n o g
een weinig overtroffen : ). In alle gewesten te zamen(dus
de Vorstenlanden medegerekend) werden 1 267 167 pikols
ingeleverd (waaronder 22 631 pikols 2de soort), en waarschijnlijk is nog veel verloren gegaan (zoo als hooger reeds
werd opgemerkt) ten gevolge van de vele regens g e d u rende den oogsttijd 3).
Opgaven omtrent den oogst in elk g e w e s t , de daarop
gevallen kosten enz. zijn vervat in de bijlage UU. Hieronder volgt een verkort vijfjarig overzigt, hetwelk, als
naar gewoonte, tevens de bruto en netto opbrengst doet
kennen van de hier te lande verkochte gouvernements-koffij.
(Van het jaar 1840 af kan die bruto opbrengst worden
nagegaan uit de grafische voorstelling in bijlage TT.)

Gezamenlijke
kosten van de
aan het
Gouvernement
geleverde koffij,
gerekend
tot aan den opslag
in de afseheeppakhuizen.

Gemiddelde prijs
waarop de pikol
koffij aan het Gouvernement te staan
kwam (berekend
over de gehecle hoeveelheid ontvangen
koffij) tot aan de
afscheeppakhuizen.

f 69,47»/,,
64,10«/I0

57,99»/,.

63,95'/,.

58,03'/,.

16,38

59,87=/,.

53,90

16,22

54,97

50,38

1876

1264 212

1 266 196

20 407 336

16,11

1877

873 732

875410

14 808 919

16,91

1878

829 859

831 515

13 623 041

1879

1 264 979

1 267 167

20 557 572

8 514 936

f

Netto, a)

s

493 420

f

Bruto.

17,255

492 636

1875

Opbrengst
van de in Nederland
geveilde koifij
per pikol.

f 62,98

a) Ten overvloede wordt opgemerkt dat hier, even als vroeger, weder alleen in mindering zyn gebragt de kosten van afseheping
overvoer en verkoop.
') In het begin van Augustus jl. is in eene te Samarang door
de handclsvereeniging belegde vergadering van koffij planters en anderen van gedaehten gewisseld over de maatregelen die tot bestrnding der zicktft zouden te nemen zijn. Ook de Indische Redering
heelt zicli op die vergadering doen vertegenwoordigen, en wel door
den hoofdinspecteur voor de koffijcultuur, een tweetal ailsistentrcsidcnten en den adsistent-hortulanus van 's lands plantentuin. Aangaanue het door deze gedelegeerden aan de Indische Regering gerapporteerde i3 hier te lande geen berigt ontvangen. Volgens de
dagbladen zou door de vergadering besloten zijn: 1». om op gemeenscnappelyke kosten eene commissie van deskundigen naar
ueylon at te vaardigen; 2». om op Java een proefstation tot stand
te brengen dat ook voor andere ziekten en andere cultures te beHandelingen der Staten-Qeneraal. Bijlagen. 1880-1881.

nuttigen zal zijn; en 3». om de industrieelen aan te sporen ook zelven
proeven te nemen en den uitslag daarvan bekend te maken.
») Eeu duidelijk overzigt van de jaarlijksche koflijoogsten sinds
1840 is te vinden in de grafische voorstelling die als bijlage TT bij
dit verslag is gevoegd.
s) Het natte weder was oorzaak dat vooral in de hoog gelegen
tuinen, die in den regel het meeste product geven, weinig bloesem
is gezet voor den oogst van 1880, en deze zal dan ook veel geringer afa dan die van 1879. In 't begin an Augustus jl. raamde men
in 't geheel G83 920 pikols te zullen ontvangen. (Tot 31 Julij waren
3915 690 pikols ingeleverd.)
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Do oogst van 1879 werd — alweder ten gevolge van
den /.eer regensichtigen OOStmOOSIon — zeer laait, maar
toen ook plotseling liij groote hoeveelheden tegelijk inge-

leverd, hetgeen oorzaak is geweer? <!:it bij sommige pslchuizen (vooral in Pnsoeroonn) wegens gebrek aan bergr u i m t e , en l)ij enkele ander»! (onder andere in de Preanger
regentschappen) wegens een onvoldoenden geldvoorraad ,

de inkoop gedurende eenige dagen moest worden gestaakt.
Van de inoeijelijklieden,

welke aan den afvoer van liet

product naar <'e strandrakhuixen verbonden waren, is
reeds ojj LI/.. 85 melding gemaakt.
Hij het einde van liet afgeloopen jaar beliep het aantal
inkooppakhuiten op Java 3 7 7 , tegen 367 in December
187S. (In vijf gewesten vermeerderde liet getal met 16 ,
docli daarentegen werden ook eenige inkooppakhuizen
opgeheven , ten gevolge Maarvan men er in vijf andere
residentien (i minder telde dan in 1878) In de regeling
der bezoldiging van de pakhuismeesters is onlangs eene
door de o: dervinding noodig gebleken wijziging gebragt.
Tot dusver hielden de traktementen dezer inlandsehe beambten verband met de klassen waarin de pakhuizen waren
te rangschikken naar gelang van de hoeveelheid koflij die
er ingeleverd w e r d , en wanneer na den afloop van een
oogst bleek dat Benig pakhuis in eene hoogere of in eene
lagere klasse moest worden gerangschikt dan in het vorige
jaar (wat dikwijls liet geval wasten gevolge van een bijzonder
voordeeligen of nadeeligen oogst of van de opheffing of o\yr i g t i n g van een ander pakhuis in de nabijheid), moest er
bijpassing of terugbetaling van bezoldiging plaats vinden,
hetgeen veel omslag en inoeijelijklieden veroorzaakte. Bovendien was de bezoldiging der hulppakhuismeesters (eene
vierde klasse van pakhuismeesters op plaatsen waar de
jaarlijksche inkoop minder dan 1000 pikols bedroeg) ontoereikend gebleken. Bij Indisch Staatsblad 1880 n°. 20 is
n u , met opheffing van het onderscheid tusschen pakhuizen
en hulppakhuizen , aan alle pakhuismeesters (die in de
residentie Bantam , voor wie toch reeds eene afwijkende
regeling bestond, voorloopig uitgezonderd), in stede van
de tot dusver genoten inkomsten ' ) , met ingang van 1
Maart 1880 toegelegd een traktement van f 3 0 ' s m a a n d s ,
en eene toelage ten bedrage van f 0,30 per pikol voor de
eerste 800 pikols die boven eene hoeveelheid van 200 pikols
in eenig jaar worden ingekocht, en van f 0,10 voor eiken
pikol meer. Tot vermeerdering vau 's lands uitgaven zal
deze maatregel niet leiden.
Aan het sinds lang bij de Indische Regering aanhangige
v r a a g s t u k , of en welke nieuwe voorzieningen dienden
getroffen te worden om het onttrekken van koffij aan de
verpligle levering op afdoende wijze tegen te gaan (verg.
de verslagen van 1870 blz. 178, en van 1877 blz. 190/191),
is in het afgeloopen jaar eene oplossing gegeven. Bij eene
onlonnancie van 28 September en bij een besluit van 8
October 1879 (Indisch Staatsblad n°. 280 en 288) zijn
namelijk, ter vervanging van de artt. 13-16 der resolutie
in Indisch Staatsblad 1833 n°. 7 , strengere bepalingen
gemaakt op het vervoer en bezit van koffij. Daarbij is voor
geheel J a v a , met uitzondering van de door de residenten
aan te wijzen streken waar zeer veel koffij geteeld w o r d t ,
tot regel gesteld dat — behalve van gouvernementswege —
geen koffij tot eene grootere hoeveelheid dan 5 katti'sC/so
pikol) vervoerd m a g worden zonder pas. Wanneer derhalve
iemand eene grootere hoeveelheid zonder pas vervoert, is
hij strafbaar, zonder dat door het openbaar gezag het
bewijs behoeft te worden geleverd dat de herkomst der
koflij onwettig was. (De moeijelijkheid van dit bewijs
maakte het vroeger veelal onmogelijk om lieden te vervolgen die van sluikhandel in koffij verdacht werden.)
Voor de streken waar veel koffij geteeld w o r d t , scheen
eene dergelijke bepaling niet gemaakt te kunnen worden ,
omdat zij het wettig vervoer van koffij te zeer belemmeren
zou ; maar aan de residenten is de bevoegdheid gegeven
om daar andere maatregelen toe te passen ten einde den
sluikhandel in koffij te weren. Zij zullen er namelijk ,
voor zooveel noodig, de wegen kunnen aanwijzen welke
bij uitsluiting van alle andere gevolgd moeten worden
wanneer men koffij wil vervoeren zonder pas , of zij zullen
er zekere kringen kunnen aanwijzen binnen welke geen
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andere personen dan de landbouwers en hmdbouwondor-

Demen bereide of onbereide koffij boren eene ztkere hoeveelheid In hun bezit mogen hebben. De nieuwe bepalingen
/.mi nader toegelicht in een kabinetsbrief van den Gouver*
neur (ieneraal aan de hoofden van gewestelijk bestuur
(Bijblad on het Indisch Staatsblad n°. 3449). Van de regeUngen , welke de residenten naar aanleiding der hun gegeven bevoegdheid hebben uitgevaardigd, is reeds melding
gemankt op blz. 63 hiervoor.
De mededeelingen nopens de gouvemeinents-koffijcultuur
zijn weder te besluiten met eenige opgaven aangaande de
hier te lande en in Indie behaalde verkoopprijzen . voor
zooveel elke veiling in het bijzonder betreft. W a t de Indische veilingen aangaat, zij overigens verwezen naar de
hooger bedoelde grafische voorstelling, die da in elk jaar
behaalde middenprijzen vermeldt van 1862 af, toen voor
't eerst begonnen werd met het aan de markt brengen
van gouvernementskoflij op.lava zelf. (Aanvankelijk 50000
pikols ' s j a a r s , welke hoeveelheid in 1871 op het dubbele
werd gebragt.) Hier te lande werden in de veilingen van
1879 en in die der eerste acht maanden van 1880 de volgende middenprijzen behaald.
Verkochte
Veiling v a n :

hoeveelheid
(in pikols).

Gemiddcl !c opnetto
breiigst per >,; kilogr.
i
hoeveelheid
0
(in kilogrammen).
IJruto.
Netto.

Uitgetorende

1879.

29
26
2
7
11
13
17
22
26

Januarij .
Februari).
April . .
Hei . .
Junij . .
Augustus
September
October .
November

89 850
80 440"
83 356
84 845
91715"
92 804
92 403
93 215
92 451»2

.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 359 705» ;
4 773 284»
4 944 671
5 042 329
5 449 434»
5 517 977
5 495 771»
5 550 472
5 527 780»

f 0,45" f 0,40 'o
0,45"
0,41"
0,43"
0,39»5
0,46"
0,42"
0,43=°
0,393»
0,42"
0.38"
0,40"
0,42»"
0,49»'
0,45"
0,52"
0,48"

801 080" 47 661 431' J)f0,46:°

f 0,42»

1880.

28
3
7
12
16
4

Januarij .
Maart. .
April . .
Mei. . .
Junij . .
Augustus

.
.
.
.
.
.

90 352
90107
103 3ó9<7
106 17540
100 975"
101 91488

5 307 681» f 0,50" f 0,40'«
5 327 813' 0,46"
0,43»'
6129 219' 0,4150
0,377«
6 266 201
0,3933
0.35"
0,40»
5 961610
0,4483
6 022 149
0,42"»
0,38"

a) Areilingsprh's, verhoogd met de aan de koopers in rekening
gebragtc 1 pet. vcilingskosten, doch verminderd met de 1'/» pet.
rabat voor contante betaling.
Ii) Over 1878 was de algemeenc middenprjis f 0,50'° per V2 KG.
Voor elk der 944veilingen afzonderlijk liep het gemiddelde toen uiteen
tusschen f 0,4f> (October-veiling) en f 0,52" (Junij-veiling).
Op Java werden in de zes gedurende bovenbedoeld tijdvak gehouden veilingen de volgende middenprijzen verkregen

Veiling van:

Vcrkochte
hocveel- Opbrengst.
heid
(in pikols).

Gcmiddelde bruto Dus per
veilingsprya '/l kilogr.
per pikol.

1870.

25
16
14
11

25 000 f 1 223 560 f48,94:< f 0,39»'
25 000 1 108 160 44,326<
0,35"»
25 000 1 176 840 47,073»
0.38"
25 000 1601 890 64,07"
0,51"

Augustus
September
October .
November
1

100 000 f5 110 450 f 51,10" f 0,41"
1880.

') Waaronder ook de vergoeding voor het gemis van hccrendienstpligtigcn (Indisch Staatsblad 1874 n°. 72).

22 Julij . .
19 Augustus

25 OiO jfl 087582 f43,90 3 3 |f
25 0 0 1 098 230 43,92»= I

0,35 M
'1,35*
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zumenstelling

der
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v e i l i n g e n b e t r e f t , is t e n s l o t t e

Af to leveren te

te verwijzei

1'rcanger-kofflj.

Samarang-kofflj.

Af te leveren te Pasoeroean.

Kadoe-kofflJ.

Andere (Pasoer o e a n ) koftij.

Mulang-kofflJ.

VAN:
Hoeveelheid
(in
pikola).

Gemidil. Hoeveelopbrengst
lici.l
per
(in
pikol.
pikols).

Geinidd.
Hoeveellieid
opbrengst
per
(in
pikol.
pikols).

o v e r z i ftl

naar het volgende

Af te leveren te Sainarang.

1'.; i l . IV Kl.

V E I L I N G

107

Gemidd.
opbrengst
per
pikol.

Gemidd.
opbrengst
per
pikol.

Geinidd. Hoeveelopbrengst
heid
per
(in
pikol.
pikols).

lloi-vi rl-

beid
(in
pikols).

187!).
10 000

25 Augustas

f 55,19'

5 000

f 44,06;

10 000

f 45,12s

5 000

45,43'"

5 0O0

47,58'

IC September

n

n

14 October

rt

n

25 000

11 November

64,075

rt

n

n

rt

n

n

n

rt

f 44,75

10 000

f) 35 000 1 f61,539

15 000

Ti

n

»

f 42,80 8

n

n

rt

16000

47
095 \ «)
4
' ' U J ,b)

19 600

rt

f 45,948

5

n

34 600

<) 25 000 a f 45,46?

000
400
n

f 45,62=

f 40,63»
r.1,50
n

5 400

f 46,992

c) 4 0 000 1 f 45,49 5

1880.
22 Ju'ü . .

n

n

13 200

19 Augustas.

rt

rt

3 000

f 43,495 i
.,,„
'

ia lJ

11800

i
3 000
( d) 4 000

f

44,36
» 43,86
42,94

n

n

14 000

1

1f

n

011
444 U
*'

b)

) e)

80
°
200

f 50,175
43,85

1

a) Aangeduid als Pasoeroean-koffij zonder nadere onderscheiding.
b) Sisir-koffij.
c) In de veilingen van 1878 waren verkocht 35 000 pikols Preanger-koflij, 10000 pikolsJ uit Samarang
en Kadoe en 55 000 pikols uit
Pasoeroean. Dooreengenomen was voor die koffij verkregen respectievelijk f 56,63«, I 50,24 en f 48,794 per pikol.
d) Soerakarta-koftij.
e) Machinaal gesorteerde koffij.
den aanplant en omtrent de productie bij de 95 in contract
met het Gouvernement werkende suikerfabrieken in het
afgeloopeu jaar vindt men in de bijlage VV.
Hieronder volgt een aan die bijlage ontleend algemeen
overzigt.

Van de twee in den verderen loop van 1880 nog te
houden veilingen op Java zal de eerste . die van 21 October,
uitsluitend bestaan uit Pasoeroean-koffij (Malang- en andere
soorten), en de tweede, die van 18 N o v e m b e r , u i t 10000
pikols Preanger- en 15 000 pikols Pasoeroean-koffij.
Suikercultuur.
Gedetailleerde opgaven omtrent de uitgestrektheid van
Aantal

b u u w s voor den o o g s t v a n

Aantal
onder-

GEWESTEN.

vrijwillig beplant.
b e p l a n t door
tusschen-

nemingen.

k o m s t van het
Gouvernement.

Cheribon
Tagal

.
.

.

.
.

.

.

.

Transportceren

10

O p b r e n g s t v a n s u i k e r a)
in p i k o l s , m e t i kbesrip van
het product van den
•
vrijen a a n p l a n t .

1879

zonder aanplant

Waarvan
h e t riet door
de ondernem e r s is o p -

verstrekt.

gekocht,

Gronden door het
Gouvernement

4 274

8

2 950

»

18

7 224

>

•

Gronden
door
de ondernemers
gehuurd.

Gemiddeld
I n 't g e h e e l .

per b o u w .

515

278 523

e)

792

24833 9

66,3(5

1307

526 862

—

a) De verkregen stroop blijft hier buiten aanmerking
b) In Cheribon is wel (bü 1 onderneming) suikerriet van de bevolking opgekocht, maar men heeft alleen opgegeven hoeveel suiker
aarvan verkregen werd en niet hoeveel bouws voor der
daarvan
den aanplant gebezigd waren.
c) Niet op te geven wegens de omstandigheid in de vorige noot vermeld.

[5. 2.]

168

Koloniaal verslag van 1880. [Nederl. (Oost-) Indie.
Opbrengst van suiker d)
in pikols, met inbegrip van
het product van den
vrijen aanplant.

Aantal bouws voor ( en oogst van 1879
Aantal

GEWESTEN.

beplant door
tusschennemin- komst van hot
Gouvernegen!
ment.

vrijwillig beplant.

onder*

Gronden door liet
Gouvernement
zonder MiplMlt
verstrekt.

Waarvan
bet riet door
de ondernemers ia opgekocht.

Gronden
door
de ondernemers
gehuurd.

In 't geheel.

Gemiddeld
per bouw.

Per transport

18

7 224

»

»

1307

526 862

—

Pekalongan . . .

3

1 600

l

•

59

92 219

55,58

Samarang....

4

2 100

»

i

149

140 025

62,21

.lapara . .

. • .

9

4319

»

504

324 862

67,25

. . . .

1

300

§

7
»

35

20 617

61,54

Soera ba i j a . . . .

19

7 620

»

8

848

522203

61,60

Pasoeroean

17

5 674

t>

300 514

49,54

10
5

1937

63
»

13
»

399

4 731

»

288

Rembang

. . .

Probolinggo . . .

623
•

357 108

66,41

179 555

80,69

34 591

82,75

64 695

80,86
52,72

Banjo3mas.

. . .

1

400

»

»

Madioen e)

. . .

2

800

•

»

18
»

6

1900

»

33

230

114 053

95

38 605

63

61

4 460

2 677 304

± 62,08 f)

3 787

2 603 762

61,14y)

Totaal.

. .

4Ê
In 1878 warende cijfers

95

38 605

63
1

161

21

39 48
il) Zie noot a op de vorige blz.
«) In 't vorig verslag stond abusievelijk Hagelen.
/) Berekend over 43 199 bouws, zijnde vah 60 bouws de aanplant Diet verwerkt, (Voor 1 der ondernemingen in Cheribon is de
aanplant niet volledig opgegeven; zie noot b op de vorige blz.)
(/) Berekend over den verwerkten aanplant van 42 584 bouws.
De natte weersgesteldheid gedurende den oostmoesson j algemeen kwamen er minder diefstallen en brandstichtingen
van 1879 was oorzaak dat de oogst van dat jaar, wat de in suikerriettuinen voor dan in 1878. De brandstichtingen
kwantiteit betreft, bij vele fabrieken niet aan de verwaeh- (nopens wier oorzaken in vroegere verslagen het noodige
ting beantwoordde. Daarentegen viel het suikergehalte is gezegd) hadden bijna uitsluitend plaats in Bezoeki,
van het riet bijna overal mede.
waar weder de fabriek de Maas er het meest van te lijden
De voor den nieuwen aanplant (oogst van 1880) bestemde had , en in Probolinggo.
gronden kwamen over het algemeen tijdig beschikbaar,
In het snijden en vervoeren van het riet werd men door
maar de vele regens belemmerden het snijden van het oude de vele regens zeer bemoeijelijkt, en bijna in alle gewesten
riet in die mate dat men de benoocligde stekken niet altijd hebben de contractanten boeten moeten betalen omdat het
op het gewenschte oogenblik verkrijgen kon ; dientenge- riet op den bij art. 9 van het contract gestelden termijn
volge was eerst in 't eind van November de aanplant (15 October) niet gesneden en weggeruimd was. Aan 25
overal gebeel afgeloopen.
fabriekanten (1 in Banjoemas, 3 in Samarang, 8 in SoeAan hetgeen reeds ia de beide vorige verslagen is gezegd rabaija, 2 in Kediri, 9 in Probolinggo en 2 in Bezoeki)
omtrent het bewerken der gronden, is thans slechts toe te werd vergunning verleend om het riet nog na 30 November
voegen dat in Soerabaija en Pasoeroean eene methode in op het veld te laten. Voor 3 hunner (de fabriekanten van
gebruik is gekomen die het midden houdt tusschen het Kalibagor in Banjoemas, Sentanenlor in Soerabaija en
REYNOSO-stelsel en de oude werkwijze {broedjolan), welke Pandji in Bezoeki) werd die termijn zelfs tot ultimo Demethode prgon genoemd wordt. In Pasoeroean moet dit cember verlengd. In Probolinggo kon op de fabrieken
pegou-stelsel bijzonder goede uitkomsten hebben opgeleverd. Soekodono en Soemberkareng de geheele aanplant niet
Waar het lÏEYXoso-stelsel in gebruik is, geschiedde de worden verwerkt en werden dientengevolge 32 bouws riet
aanplant volgens de regelen vastgesteld bij het Indisch aan de bevolking geschonken.
besluit van 30 Maart 1878 n°. 20 (verg. het verslag van
Op sommige plaatsen waren de wegen naar de tuinen
1878 blz. 186). Alleen bij de fabriek Pakkies in Japara door de regens onbruikbaar geworden voor karren , zoodat
werd van die regelen eenigszins afgeweken en hiervoor de fabriekanten het riet tegen extra betaling moesten laten
dan ook aan de bevolking f 10 per bouw méér aan plant* brengen naar de punten van waar het vervoer per as een
loon uitbetaald. Op een verzoek van de beheerders dei- aanvang kou nemen.
fabriek SSoerawinangon in Cheribon om er van te mogen
Bij vele ondernemingen had men zich zeer te beklagen
afwijken zonder verhooging van plantloon, is afwijzend over de gebrekkige wijze waarop de karrenvoerders hunne
beschikt, omdat de noodzakelijkheid dier afwijking niet contractueele verpligtingen nakwamen. In Bezoeki lieten
was gebleken.
de karren voerders (meestal uit Probolinggo en Pasoeroean
Het onderhoud der tuinen leverde, ten gevolge van de afkomstig) herhaaldelijk het transport iii den steek, en
weersgesteldheid , aan de bevolking veel bezwaar op. Over bij de fabriek Boedoean trachtte men zich daarom met
de bewaking der aanplantingen werden van de zijde der pikolpaarJen te behelpen, maar deze poging moest wegens
fabriekanten slechts geringe klagten vernomen. Over het de slechte uitkomsten spoedig weer gestaakt worden. In

Bijlage C.
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Kediri waren do fabriekanteii vorpliyt zelf karren uit Soerabaija to laten komeiii
In Japara worden eoiiige, tuinen van do fabrieken Klaling , Besito on Tandjong-Modjo door overstrooiningen vernield, weshalve MUI die fabrieken vrijstelling' van cijns
werd verleend, respectievelijk voor eene uitgestrektheid
van 24, 26 on 23*/,„ bouws. üok do fabriek Mengirun in
Kediri ontving /.oodunige vrijstelling wegens eene vernieling
door
brand, doch slechts voor oene uitgestrektheid van
J
/, bouw.
Op verschillende fabrieken werden weder de inrigtingen
voor de bereiding van suiker verbeterd. Kemanglen (in
Tagal) en Kalimati (in Pekalongan) kregen eene triple
effet- en Pakkies (in Japara) eene doublé ettet-installatie ,
Tjomal (in Tagal) een KRHIJUH'S concreter en nieuwe elimineer-pannen , Pakkies (in Japara) en Kandong Djati (in
Probolinggo) nieuwe vaeuum-pannen , Pandji (in Bexoeki)
eene geheel nieuwe installatie, de zoogenaamde FII.TEK'S
rotatief. Op <le fabriek Dj.itiwangi in Cheribon zou in den
loop van 1880 liet diffusie-systeem worden in toepassing
gebragt en een gedeelte van den aanplant volgens dat
systeem worden verwerkt. Op die fabriek hebben dagelijks
scheikundige analyse's plaals van rietsap, gronden , mèstsoorten , enz.
Worden dus bij voortduring pogingen in het werk gesteld om door toepassing van de wetenschap de suikerbereiding te verbeteren , als een bewijs voor het streven naar
vooruitgang mag ook gewezen worden op de vereenigingen
van suikerfabriekanteu die zicli in Tagal en Probolinggo
gevormd hebben met het doel om door onderlinge bespre•
king de belangen van de suiker-industrie te bevorderen
(verg. blz. 57 hiervóór).
Behalve in Uezoeki, waar de vraag naar arbeiders steeds
het aanbod overtreft, viel het aan de .suikerfabriekanteu
nergens moeijelijk om de benoodigde koelies to vinden ,
inaar iets anders was liet oin van dezen ook den bedongen
arbeid te verkrijgen. Vóór den maal-tijd worden , tegen
uitbetaling van voorschotten , met, de arbeiders contracten
gesloten, waarbij de een voor den ander borg blijft. Zoodanige overeenkomsten nu werden veel meer dan in vorige
jaren verbroken. In sommige fabrieken is de slechte opkomst van het werkvolk zelfs oorzaak geweest van stagnatie in de werkzaamheden. De fabriek Pandji heeft in
1879 f 4000 moeten afschrijven als verloren door verbroken
contracten. Toch werd door de administrateurs alles in het
werk gesteld om trouwe opkomst te bevorderen. Bij het
sluiten van het contract kreeg iedere arbeider het loon
over eene maand als voorschot; voor de terugbetaling van
dat voorschot werd op de volgende maandelijksche betalingen gekort, maar liet werd den arbeider bij het einde
van den maal-tijd weder in zijn geheel ter hand gesteld
als hij steeds trouw op het werk was verschenen, terwijl
bovendien nog op het einde van iedere maand eene premie
van twee gulden werd betaald voor trouwe opkomst.
Over het geheel bleven de werkloonen stationair, doch
zij liepen in de verschillende gewesten zeer uiteen. Het
dagloon bedroeg 25 tot 50 cents voor mannen; voor vrouwen
gewoonlijk minder. Bij taak was veel ineer te verdienen.
De meeste fabrieken werken met koelies uit de streek
waar zij gevestigd zijn en uit aangrenzende afdeeliugen
of gewesten. Alleen in Bezoeki en bijde fal riek Soekodono
in Probolinggo is men, bij gebreke van koelies in den
omtrek, genoodzaakt Madurezen te gebruiken.
De invloed van de suiker-industrie op de ontwikkeling
van ambachten is ongetwijfeld gunstig. Mandenmakers ,
potten-, pannen- en steenbakkers, olieslagers, kalkbranders, filterdoekwevers, enz. vinden overal in den omtrek
van de fabrieken een ruim middel van bestaan.
Op den afvoer van het bereide product was het slechte
weder ook niet zonder invloed. In Soerabaija werd voor
het vervoer van suiker al meer en meer van den spoorweg
gebruik gemaakt. Het is naauwelijks noodig op te merken
dat de gewone wegen en bruggen veel te lijden hebben
van het riet- en suikertransport. Vooral de binnenwegen ,
die weinig of in 't geheel niet begrint zijn , worden daardoor dikwijls onbruikbaar gemaakt. Enkele fabriekanten
komen aan het bezwaar te gemoet door het leggen van
ijzeren sporen.
Door den hoofdingenieur, belast met de regeling der
verstrekking van water voor de suikerfabrieken, werd in
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

de residentie Tagal het onderzoek in liet irrigatiegebied
van de Goeiig beëindigd; de daarop betrekking hebbende
irrigatie-kaarten en netstaten kwamen allen gereed, zoodat nog slechts het eindrapport bleef in te dienen. In Mei
1870 vertrok hij naar de residentie Probolinggo om de
vereischte onderzoekingen te doen ten aanzien van de
fabrieken Padjarakan (verg. vorig verslag blz. 184), Oemboel en Kandang Djati.
In de reaidentien Banjoemas, Madioen, Kediri, Rembang
en Soerabaija wordt in de fabrieken geen water als drijfkracht gebruikt. In Bezoeki en Probolinggo werd aan
cikele fabrieken (Oleun, Wringin-Anoni, üoedoean en
Gending) vergund om ook na den bij eoutract bepaalden
tijd nog eene zekere hoeveelheid water te gebruiken , onder
beding evenwel dat het nadeel of de winstderving, welke
de bevolking daardoor mogt lijden (door speciale commissien
na plaatselijk onderzoek te begrooten), door de ondernemers
volledig zou worden vergoed.
Tot het onderhoud der dammen en leidingen . waarvan
zij (óf alleen voor de besproeijing der velden, óf ook voor
drijfkracht in de fabrieken) voordeel trekken, dragen alle
fabriekanten het hunne bij; meestal leveren zij de materinlen , terwijl de bevolking den koelie-arbeid verrigt.
De uitgaven welke in 1879 ten laste en de inkomsten
welke ten bate van 's lauds kas kwamen t»r zake van de
suikercultuur zijn in de aangehaalde bijlage VVgedétaiU
leerd opgegevsn , voor zoover de 94 fabrieken betreft die
tot de regelingen van 1871 zijn toegetreden. Wat de niet
tot die regelingen toegetreden fabriek Soerawinangon in
Cheribon betreft, is hier aan te teekenen dat de suiker,
welke zij in 1879 aan het Gouvernement leverde, bij verkoop te Batavia op den 16deu December opbragt f 177992,11
of gemiddeld f 16,25* perpikol van het stand monster n°. 14
(tegen f 153 242,13 of gemiddeld f 13,40 per pikol n°. 14
in 1878).
Vrij* aanplant. Gelijk uit het overzigt op blz. 168 gebleken is, verwerkten de suikerfabriekauten in contract met
het Gouvernement in 1879 het product \&n 4521 bouws
vrijen aanplant (d i. 573 bouws meer dan in 1878). Voor
zooveel noodig wordt hierbij herinnerd dat zij in 1879 nog
beschikten over den oogst van den vollen gouvernementsaanplant, daar de eerste vermindering met V1S is toegepast op den aanplant van 1879. Bij het inhuren van gronden
voor den vrijen aanplant werden geen belangrijke bezwaren
ondervonden, ook niet in streken waar men communaal
bezit met jaarlijksche verdeeling aantreft. In het verslag
van 1878 (blz. 94) werd reeds aangeteekend dat in zoodanige streken de gezamenlijke deelgeregtigden er in plegen
toe te stemmen dat de verhuurde grondstukken voor den
duur van het contract (d. i. meestal voor één oogstjaar)
blijven toebedeeld aan de verhuurders , eu thans is ditzelfde
wederom uit Indie berigt geworden. Doet zich soms het
geval voor dat een regthebbende op een grondstuk , 't welk
door den suikerfabriekant in huur gewenscht wordt, geen
huurcontract wil aangaan, dan gelukt het dezen toch meestal
om hem over te halen zijn aandeel te ruilen tegen dat
van een ander, die wel geneigd is om een huurcontract te
sluiten, maar wiens grond de fabriekant niet gebruiken kan.
De huurprijzen liepen uiteen van f 10 tot f 56 per bouw.
Dit groote verschil laat zich uit a'.lerlei omstandigheden
verklaren. Zoo wordt voor tegals minder betaald dan voor
sawahs, en voor gronden die met padi beplant ziju méér
dan voor gronden die reeds voor de suikercultuur in gebruik zijn geweest en die de huurder slechts wil aanhouden
voor een tweeden snit. Voorts wordt bij sommige overeenkomsten bedongen dat de huurder de landrente zal betalen , welk beding bij andere overeenkomsten ontbreekt.
Voor de bewerking der gronden , die (met inl>egrip van
bewaking eu ompaggering) den fabriekanten f 175 tot
f 300 per bouw kost, worden overeenkomsten van verschillenden aard aangegaan. De eene fabriekant laat bij
taak werken ; de andere in daghuur; een derde sluit overeenkomsten met de bevolking voor de geheele bewerking
en beplanting der velden. Sommigen maken gebruik van
de tusschenkomst van Chinesche aannemers, aan wie zij
een vooraf bedongen prijs per bouw betalen. Bij eene
fabriek in Kediri werden de ingehuurde gronden ter bewerking gegeven voor de helft van hel product, dat in
den regel door den fabriekant wordt teruggekocht. Ia
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Rembang worden de rietstekken kosteloos aan de planters
verstrekt, en zorgen deze verder voor den geheelen aanl a n t , terwijl zij bij den oogst per pikol betaald worden,
lij enkele fabrieken is men door hot gebrek aan koelies
voor den tuinarbeid er toe gobragt om. hiervoor vrouwen
te bezigen, en deze proef heeft bevredigende uitkomsten
opgeleverd. Over liet algemeen staat echter de vrije aanplant nog ten achter bij dien door tusscheukomst van
het Gouvernement bezorgd.

Ï

Kinacultuur.
Bij sommige der kina-établissementen hadden in het
afgeloopen jaar belangrijke afschrijvingen plaats, hetzij
van waardeloos geachte plantsoenen ' ) , hetzij van nog te
hoe«c staande gestorven hoornen, terwijl verder omstreeks
200 000 slecht ontwikkelde boomen van inférieure soorten
gerooid werden. Ken en ander was oorzaak dat — hoewel
weder een groot aantal planten uit de kweekerijen in den
vollen grond gebragt werden ') — de verliezen in de
plantsoenen toch grooter waren dan de aanwinsten, zoodat bij het eind van 1879 slechts 1678 670 in den vollen
grond geplante boomen te boek stonden, tegen 1 S35 602
en 2 043 542 op 31 December 1877 en 1878. Daarentegen
nam het aantal planten in de kweekerijen weder t o e ; terwijl het op de beide laatstgenoemde tijdstippen achtereenvoigens bedroeg 312 518 en 3 3 5 1 5 0 , was het op 31
December 1879 gestegen tot 397 550.
Een overzigt van de soorten der planten die zich in den
vollen grond en in de kweekerijen bevonden, vindt men
in bijlage W W . Het aantal ledgeriana-planten steeg in
1879 van 602 080 tot 833 7 2 0 , waarvan 355 070 in den
vollen grond. W a t de overige soorten betreft, valt voor
1879 alleen op vermeerdering van het aantal succirubra's
te wijzen, zoowel in de tuinen als in de kweekerijen.
De weersgesteldheid was in het afgeloopen jaar voorde
plantsoenen zeer gunstig. Een eigenlijke drooge moesson
ontbrak; integendeel regende het bijna dagelijks en dientengevolge hebben de planten zich g u n s t i g ontwikkeld.
In het laatst van 1878 was een overvloed van uitmuntende ledgeriana-zaden gewonnen, zoodat niet alleen de
kweekerijen der gouvernements-onderneming, maar ook
die der particuliere planters in het afgeloopen jaar ruim
van planten der beste soorten voorzien konden worden.
Daarentegen verkreeg men in 1879 slechts weinig zaad
van deze uitmuntende soort, die meer droogte dan andere
soorten schijnt te behoeven vóór den bloeitijd. Moesten dus
de ledgeriana-zaden van 1879 (die eerst zeer l a a t , in |
November en December, rijpten) geheel voor de gouvernements-plantsoenen bestemd blijven, officinalis- en succi- I
rubra-zaden konden weder in belangrijke hoeveelheden aan |
particulieren worden afgestaan 3 ). Naar Ceylon werden ,
voorts zaden gezonden van lancifolia en calisayajavanica. j
Met het stekken van ledgeriana werd steeds voortgegaan , |
maar het succes bleef g e r i n g , welke verbeteringen men
Ook in de manier van stekken trachtte aan te brengen, j
Men is nu weder begonnen om ledgeriana op andere kina•oorten te enten , op eene wijze die van de vroeger (in j
1876) toegepaste eenigszins verschilt en aanvankelijk goede |
uitkomsten oplevert, zoodat men hoopt aldus niet slechts
de beste der oorspronkelijke ledgeriana-boomen kunstmatig
') Bieronder is te rekenen het grootste gedeelte der ofricinaIisplantsoenen to Tjiniroean, Tjibeureum en Kioeng Goenoeng, die
steeds in kwijnenden staat verkeerden en door insecten geteisterd
werden. Van deze aanplantingen, waarschijnlijk op eene voor c. ofticinalis te geringe hoogte aangelegd, werden niet minder dan 80 000
boomen afgeschreven. (Ze zouden in 1880 gerooid worden, maar
werden geacht niet veel te zullen opleveren.) Te Leinbang en Tjibitonng werd begonnen met het opruimen van oude, weinig groeikracht meer vertoonende plantsoenen van calisaya schuhkrafft, die
geoordeeld werden met voordeel door succirubra-aanplantingen te
kunnen worden vervangen.
*) Ook de inboetingen vcreischten vele duizende planten.

te kunnen vermenigvuldigen 4 ) , maar ook de ledgeriana's
eenigrcini in het voordeel van den sterken, snellen groei
der succirubra's to doen deelen. Het afleggen van ledtf<'riuna's , vroeger nu en dan met goeden uitslag beproefd ,
is thans meer in het groot toegepast, en ook deze wijze
van vermenigvuldiging slaagt uitmuntend.
Du plantsoenen van c. officinalis worden alleen op hot
hoog gelegen établissement Kawah Tjiwidei uitgebreid ;
de nieuw aangelegde tuinen aldaar staan zeer goed.
C. succirubra werd overal aangeplant waar de grond of
de ligging voor andere kinasoorten minder geschikt was.
Ontginning van nieuwe terreinen kon slechts op beperkte schaal plaats vinden, daar het getal arbeiders,
door de groote vraag zoowel voor particulieren als voor
den in aanleg zijnden staatsspoorweg in de Prtanger
regentschappen, gevoegd bij de ruime rijst-en koffiioogsten
in dat g e w e s t , verre beneden de behoefte bleef. Te Kendeug Patoeha werd een terrein van ongeveer 10 bouws
ontgonnen , waarvan slechts 4 bouws plantklaar konden
worden gemaakt. Ook te Rioeug Goenoeng werd een stuk
lioschgrond bij het bestaande plantsoen getrokken, ter
grootte van ongeveer 2 bouws. Op het nieuw ontgonnen
terrein, ten noorden van Tjiniroean aan het Malawargebergte g e l e g e n , en dat nu als zelfstandig établissement
den naam van Tirtosari d r a a g t , werden reeds een paar
bouws beplant. Daar dit nieuwe (8ste) établissement voorloopig uitsluitend bestemd blijft voor c. ledgeriana die
door kunstmatige vermenigvuldiging (stekken , enten en
afleggers) van de oorspronkelijke boomen gewonnen worden,
kon met de verdere afwerking der gronden gewacht worden totdat zich meer werkvolk zou aanbieden.
Op de oude établissementen werd voortgegaan met het
opruimen der tuinen van inférieure kinasoorten , vooral om
plaats te verkrijgen voor ledgeriana-zaailingen.
De helopeltis Antonii bleef de plantsoenen teisteren,
hoewel niet in zeer hevigen graad. Het opvangen van
deze insecten werd aanhoudend voortgezet, doch wijl ze
hier en daar tot zelfs in de hoogste toppen der succirubraboomen voorkomen , waar ze niet te bereiken zijn , verspreiden ze zich telkens weder in de jonge plantsoenen , en
kan men niet verwachten ze geheel t e zullen uitroeijen.
Te Rioeng Goenoeng werd een halve bouw éénjarige ledgeriana-planten geheel vernield door de koe-oek, de larve
van een neushoorn-kever, die zich de fijnere wortels in
dit plantsoen tet voedsel had gekozen.
De oogst van 1879, grootendeels — namelijk wat de
inférieure soorten betreft — verkregen van gerooide , slecht
ontwikkelde boomen *), bedroeg ruim 106 000 Amsterdamsche ponden kinabast, waarvan omstreeks 102 000 voor
verzending naar Nederland, eu ruim 4000 voor den geneeskundigen dienst in ludie bestemd werden. Van de beste
soorten (c. ledgeriana en c. officinalis) werd voornamelijk geoogst door het afuemen van takken en het » schrapen "
(afsnijden van schilfers) van den bast, en bij officinalis
ook door het gedeeltelijk schillen volgens MAC Ivou's
methode. Slechts te Nagrak werden ruim 2400 officinalisplanteu gerooid, uit een tuin die noodzakelijk uitgedund
moest worden. Het aanhoudend regenachtige weder van
1879 bemoeijelijkte ten zeerste het droogen van den
b a s t , en de afvoer werd vertraagd zoowel door schaarschheid van werkvolk als door gebrek aan trekvee. Ten gevolge van een en ander was op het einde des jaars nog
slechts ruim 70 pet. van den oogst afgevoerd.
liet nettogewigt der naar Nederland verzonden basten
bedroeg bij afscheep te Batavia 'J8 742 halve kilogrammen ,
tTwijl uit den oogst van 1877 waren verscheept 94 3 3 2 ,
en uit dien van 1878 109 780 halve kilogrammen. Het
netto-gewigt tijdens de veilingen i s , zoo als men weet,
ten gevolge van indrooging altijd geringer. Het volgende
staatje bevat eeu overzigt van de uitkomsten der veilingen
van gouvernements kinabast ') in de laatste drie jaren.

«) Reeds beschikte men over ruim loo zeer welig ontwikkelde,
entrn van een der moederboomen , waarvan de bast niet minder dan
>) Ter uitplanting op kale berghellingen in de residentien Sama1.
"
1.
5 pet. chinine bevat.
rang, Bagelen en Madioen werden zaden van succirubra ter beschikking gesteld van de houtvesters aldaar. In den afgeloopen zomer is
s
) Ten getale van '2OO0O0 stuks (zie hooger).
de gonvernements kina-onderneming weder in het bezit gekomen van
eene partü kinazaden uit Bolivia, verkregen door tusschenkorast van
•) Voor particuliere rekening werden in 1879 te Amsterdam verden heer SCHUHKBAPPT, Nederlandseh consul te La Paz. De zaden
kocht 1C5 balen en 29 kist.n kiuahast vau de landen Tjiassem en
moeten afkomstig zijn uit streken die steeds den rijkstcn bast heb- i Tamanookan (Krawang), Tjiomas (Huitenzorg), Waspada (Preanger
ben opgeleverd.
' regentschappen) en Lerep (Samarang).

[4.

2.]

Koloniaal verslag van 1880.

OOGST VAN IS77.

171

[Nederl. (Oost-) Indie.]

OOGST VAN 187K.

Veiling van 30 April 1878. Veiling van 30 April 1870.

KINASOORTKN.

Calisaya ledgeriana

. .

I'ct. van de
totale
verkochte
hoeveelheid
(ad «2 002
halve ICO.
netto), u)

K.G. b)

f 5,7707
0,88"

K.G. b)

veilingsprijs per '/j
K.G. //)

f 7,57"

18.19

1,39"

8.23

l,57 u

17.23

1 22"
1,58"

1,00"
»

1,41"

0.34

12.83
»

40.19

0.12

0,77JO
0,63

6.58

1,38"

13.75

0,83"

12.48

1,23"

4.95

0,83"

9.28

1,41"

39.51

0,86"

40.17

1,76"

2,97"

2.87

2,79"

1,46"
•»

24.66

2.69

29.89
»

0.73

5

0,59 »

2,17'°
3,74"
»

0.12

0,60

id.

anglica

1

Totale opbrengst (ook van
de verstrekte monsters).

pr(j« per '/»

verkochte

hoeveelheid
(ad 93.170
halve K.G.
netto), u)

Gcmiddohlc

7.62

12.35

Algemeeue middenprijs
(berekend over het in vciling verkochte, dus na aftrekkingder hoeveelheid
aan monsters verstrekt) .

K.G. b)

veilingn-

I'ct. van de
totale

1,347«

sehuhkrafft . .

verpakte

prfls per'/t

Gemiddelde

f 5,73"

ld.

Afneemsel uit

veilings-

Pet. van de
totaio
verkochte
hoeveelheid
(ad IS717
halve K.G.
netto), a)

35.04

javanica . . .

(bastaard) . .

prHs per '/«

Gemiddelde

Veiling van 20 Juiy 1880.

16.61

id.

id.

veilings-

I'ct. van de
totale
verkochte
hoeveelheid
(ad s'.t 102
halve K.G.
netto), u)

Veiling van 2 Juli) 1879.

f 6,43"

2.36
28.34

. . .

Gemiddelde

OOGST VAN 1870.

i

4.82

i

1

0.11

1,10

1.77

1,37"
13

•»

J>

330
»

•

>

0.11

»

»

»

>

1.49

1,57

0.65

»

»

0.46

0,82

»

|

f 1,7774

1

f 1,02M

f 95 £.65,11

f 158 992,21

1,15
»

f 2.03"
f 38 i25,02

•P

1,51
»

•»

P

»

»

f 2,15"
f 201 559,23

a) Onder de opgegeven verkochte hoeveelheden (netto gewigt bji aflevering aan do koopers) z(ja voor elk der vier veilingen hegrepen de navolgende hoeveelheden wegens verstrekte monsters : 201, 350 , 88 en 101 halve kilogrammen , waarvoor ontvangen werd f 1181,30,
f 1132,40, f 397,10 en f 15.J8.05.
b) Berekend alleen over de ia KJftsf verkochte hoeveelheden (daa ronder de monsters).
Aangaande de proeven die met kunstmatige bastvorming
bij de gouvernements kina-onderneming verrigt werden ,
is , ten vervolge op de uitvoerige niededeelingen in vorige
verslagen, het volgende aan te teekenen.
De proeven met bet»mossing process" van MAC IVOR werden
voortgezet, en in 1879 werden opnieuw 1129 succirubra-en
716 offitinalis-boomen te Tjibitoeng en te Kawah Tjiwidei
op die wijze behandeld. Voor bedekking werd nu voornaïnelijk indjoek gebezigd in plaats van m o s , daar reeds
gebleken was dat deze stof even goed voldeed, gemakkelijker
te verkrijgen was en sneller opwerken der boomen toeliet.
Van de 100 sueeirubra-boomen , die in 1877 voor de
eerste maal te Tjiniroean en Tjibeureum op deze wijze
Ijehandeld werden , is tot nog toe geen enkelo gestorven.
In 1878 werd bij 18 dezer buomen de twee Ie strook niet
weggenomen, omdat de eerste n e b niet voldoende hersteld
had. In 1879 bleek dat bij 12 boomen de tweede strook
zich niet volkomen vernieuwd had. De vernieuwde bast
der eerste strooken , die dus twee jaren oud w a s , werd
nu afgenomen. Daar waar de vernieuwing goed gelukt
w
i s , liet de bast gemakkelijk los en had hij eene dikte
vau 6 ;'i 8 ni.M. Doch op vele plaatsen was hij dunner en
zat bij vast op den stam. In het geheel werden 16(1 Amsterdainsciio ponden vernieuwden bast van deze proef verkregen. i v z t , boomen hebben n a opgeleverd: In 1877
~w Amsr. ponden oorspronkelijken bast, in 1878 280 Amst.
ponden gemorton oorspronkelijken b a s t , en in 1879 160
Amst. ponden vernieuwden bast. Bij het schillen van den
vernieuwden bast werd de indruk verkregen dat het beter

zoude geweest zijn dien nog een jaar onaangeroerd te
laten. Dezelfde bevinding was ook in Britsch Indie opgedaan.
In 1878 werden te Tjiniroean , Tjibeureum en Tjibitoeng
in 't geheel 1000 boomen volgens MAC lvon's methode
geschild , die toen te zamen 1252 Amst. ponden bast opleverden. Te Tjibitoeng werden de boomen in 1879, bij
het afnemen vau de tweede strook oorspronkelijken bast,
nuauwkeurig nagezien, en werd bevonden dat bij 274 van
de 454 boomen die met mos of met indjoek bedekt waren
de eerste strook volkomen vernieuwd w a s , bij 178 niet
geheel, bij 2 in het geheel niet. Van deze boomen waren
er 32 door larven aangevreten , namelijk 28 die met mos
en 4 die met indjoek bedekt waren geweest.
Te Kendeng Patoeha (Kawah Tjiwidei) werden in 1878
50 olïïeinalis-ooomen gedeeltelijk geschild. Ze leverden toen
27 Amst. ponden droogon bast. In 1879 bleek dat 7 boomen
gestorven waren; bij 10 was de eerste strook niet volkomen hersteld en vele waren aangevreten door larven die zich ouder liet
mos genesteld hadden. In 1879 zijn nog 2316 boomen gedeeltelijk geschild, die 825 Amst. ponden droogen bast opleverden.
Te Nagrak is de proef tot dusver op 10!) stuks c. calisaya
sehuhkrafft tocgepa.it. Bij het esrsto schillen in 1878 zijn
70 Amst. ponden, bij het tweede in 1879 65 Amst. ponden
bast verkregen. Na verloop van een jaar waren 4 d e r b o o men gestorven , en bij 20 was de bast niet geheel hersteld.
Hot schillen geschiedt bij succirubra slechts over een
vierde of een derde der lengte, bij officinalis en calisaya
schuhkrafft over de halve lengte van den stam. Do onkosten der toepassing van MAC IVOK'S methode waren niet
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overal gelijk, en hingen vooral af van de meerdere of
mindere gelegenheid om mos of indjoek te verkrijgen.
Gemiddeld bedroegen / e , wanneer een hoorn voor het eerst
geschild werd: hij bedekking met mos f 0,15 ii f 0,24
per hoorn waar men met succiruhra's te doen had, en
f 0,0(5* waar bet offlcÜMÜM gold j hij hedekking met in.ljoek
respectievelijk f 0,10 a f 0,18 en f 0,05. Hij succiruhra's
kwam i het schillen voor do tweede maal te staan op
f 0,05 a f 0,12 per hoorn; het schillen voor de derde maal
op ongeveer f 0,11.
Over het algemeon geeft deze wijze van oogsten hij succirubra's reden tot tevredenheid, Hoornen van deze soort
die reeds drie jaren lang op bedoelde wijze behandeld zijn,
zien er even gezond uit als andere waarop de hewerking
niet is toegepast, en hij die, welker beet zich niet vernieuwde , zijn da ontbloote strooken hout. die aan de oppervlakte afstierven , voor het grootste gedeelte weder overdekt
door het uitgroeijen der gespaarde strooken. üok hij c.
ollicinalis schijnen de uitkomsten niet ongunstig te zullen
zijn. Dat menige geschilde hoorn door insecten-larven zou
worden aangetast, was van den aanvang af te voorzien.
Bij hedekking met indjoek zal dit euvel waarschijnlijk in
mindere mate ondervonden worden. De vernieuwde hast is
van zeer goede kwaliteit en van eene hooge handelswaarde.
"Wegens den velen handenarbeid die er voor vereischt wordt,
en de moeite welke het kost om de vereischte hoeveelheid
mos en indjoek bijeen te brengen , zal de methode echter
waarschijnlijk steeds bezwaarlijk in 't groot zijn toe te
passen. De proeven om ook andere soorten dan succirubra
en nfficiualis de bedoelde bewerking te doen ondergaan ,
hebben geen aanmoedigende uitkomsten opgeleverd , daar
de vernieuwde basten niet veel beter waren dan de oorspronkelijke. Vernieuwde officinalis-basten zouden in 1880
voor de eerste maal onderzocht worden.
Ook de proeven met de in 1878 voor het eerst toegepaste methode om den bast in schilfers van den levenden
boom te schrapen, werden in 1879 voortgezet. Van de vijf
ledgeriana-boomen, die het allereerst deze bewerking hadden
ondergaan, zijn in 1879, dus een jaar later, voor de
tweede maal schillers gesneden. De eerste maal verkreeg
men gemiddeld 0,52 K.G., nu 0,41 K.G. droogen bast per
boom , zoodat de bast zich in den tijd van één jaar bijna
weder tot het vorige gewigt hersteld had. De kwaliteit
van den vernieuwden bast liet echter nog te wenschen
over, zoodat het raadzaam werd geoordeeld om in 't vervolg wat langer met de tweede schraping te wachten.
Daarom werd met de 60 andere in 1878 geschraapte hoornen
de proef nog niet vervolgd, maar dit tot 1880 uitgesteld.
In 1879 is de methode voor de eerste maal toegepast op
110 offlcinalis-, 121 succirubra- en 459 ledgeriana-boomen ,
en werd daarvan verkregen respectievelijk 95, 339 en 590
Amst. ponden drooge bast.
De officinalis-boomen leden schijnbaar volstrekt niet; de
ledgeriana's nu wat, meer dan vroeger, en de sueeirubraboomen zagen er eenige weken lang inderdaad ziekelijk
uit. Welligt heeft hiertoe bijgedragen dat de bast werd
afgesneden in het begin van den regentijd, terwijl daarvoor in 1878 het drooge seizoen gekozen was. Het is niet
onmogelijk dat do boomen de behandeling beter verdragen
in de jjeriode van rust, dan wanneer de sapstijging in
haar volle kracht is. Blijvend is het nadeel echter niet,

B». 1
met mos bedekt.

K». 1
onbedekt.
BESÏANDDKELKN.

N°. 3
met indjoek bedekt.

N». 4
met mos bedekt.

N». 5
met mos bedekt.

Oorspron- VerOorspron- VcrOorspron- VcrOonpron* Ver- Oorspron- Verkelijke nieuwde kelijke nieuwde kclijke nieuwde kelyke nienwde keljjke nicuwde
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
bast.
liast.

Amorph alkaloïd

Totaal.

want reeds na verloop van één a twee maanden was het
uiterlijk der booinen weder volmaakt frisch en gezond. l)e
kosten van het » schrapen '' bedroegen voor succiruhra's
5 cent per boom of 1VI0 cent per Amst.
pond hast, voor
Ie Igeriaaa'l respectievelijk 2'/, 0 en l T /„ cent. EerstgeD ode boomen werden geschraapt tot op eene hoogte
van 3.8 M., de ledgeriana's tot op 1.8 M. bovenden grond.
De stammen zijn ditmaal niet met mos of indjoek bedekt.
De ondervinding dat het op nieuw beplanten van een
terrein , waarvan reeds een kinaplantsoen gerooid is, met
veel moeijel ijk heden gepaard gaat, maakt het van des te
grooter belang om eene methode te vinden , waardoor het
mogelijk wordt om geregeld bast te oogsten zonder verlies
van den boom zelven.
Het verkrijgen van werkvolk was, zoo als boven reeds
is gebleken , g-edurende 1879 uiterst moeijelijk, en in den
oogsttijd der pad] verloren de meeste établissementen zelfs
een groot aantal vaste arbeiders. De kweekerijen verkeerden
iu goeden staat. Het groote kweekhuis te Tjiniroean werd
speciaal voor het enten der ledgeriana's ingerigt. Te Nagrak
werd een nieuw kweekhuis voltooid , dat zeer goed voldoet.
Daar het van belang werd geacht om, met het oog op
de menigvuldig waargenomen verbastering der kinasoorten ,
de wijze van bevrachting naauwkeuriger te kennen, is
in den bloeitijd (Jauuarij-Maart) eene bijzondere aandacht
aan dit onderwerp geschonken , en daarbij werd de waarneming gedaan dat verschillende insecten in de hevruchting eene groote rol spelen en dus zeer ligt tot het vormen
van hybridische soorten kunnen medewerken.
(Jok werden in het afgeloopen jaar opzettelijke proeven
met kunstmatige bevruchting genomen, waarvan er verschillende slaagden ; do resultaten dezer kruisingen zullen
met aandacht worden nagegaan.
De scheikundige onderzoekingen , bij de gouvernementskina-ondememing gedurende het afgeloopen jaar bewerkstelligd , betroffen even als in 1878 (zie vorig verslag blz.
187) liet alkaloïdgehalte der ledgeriana's.
De bast van twaalfjarige ledgeriana's werd bevonden tot
in liet boveneind van den stam zeer rijk aan chinine te
zijn , doch geenszins overal even veel van dit alkaloïd te
bevatten. Chinidine vond men alleen in den wortel bast,
en in dien bast werd even als bij vroegere onderzoekingen
weder veel meer cinchonine aangetroffen dan in den stam bast.
Hij het onderzoek der ledgeriana-zaailingen werden versohillende gewigtige uitkomsten verkregen. In de eerste
plaats bleek liet (lat de basten der jonge boomen in het
algemeen dezelfde zamenstelling hadden als de moederbooinen. In de tweede plaats bevestigden de analyses steeds
de indrukken die men op het uiterlijk der jonge boomen
van het gehalte hunner basten gekregen had, met andere
woorden : de boomen die men op het oog voor verbasterd
hield, bleken ook werkelijk het armst aan chinine te zijn.
En eindelijk werd bevonden dat over 't algemeen het chinine-gehalte der jonge boomen zeer bevredigend is, en
regt geeft op de beste hoop voor de toekomst.
(ielijk straks gezegd is, werd van een vijftal ledgerianaboomen, die eenjaar geleden «geschraapt" waren , in 1879
de vernieuwde bast weder afgenomen. Uit het volgende
staatje is te zien het verschil in zamenstelling tusschen de
oorspronkelijk gesneden schilfers en den (in één jaar tijds
na de schraping) vernieuwden bast.
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Met de onderzoekingen van vernieuwden succirubra-baat
werd mede voortgegaan, en in plaats van vermindering,
eerder toeneming in het ehinine-gelmlte waargenomen. De
in een tijdsverloop van 26 maanden nieuw gevormde suc-

Chininc
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e bast.

cirubra-bast bleek van zeer hooge waarde te zijn; minder
was dit het geval met de vernieuwde basten van eenige
andere kinasoorten, zoo als het volgend overzigt kan doen
zien.

*S

l

1 10 1 33
1.50 1.20
0.66 0.41

1
Totaal. . .

7.46 9.20 7.82 3.84 4 35 2.87 2.91 3.68 3.20 3.20 4.29 2.70 6.26 6.62 3.98 4.46 4.34 2.93

|

4.05 3.96

1 i

o) De vernieuwde bast van dezen hoorn was b[j uitzondering één Jaar oud; in de overige opgaven is sprake van in ruim twee jaren
vernieuwden bast.
ó . I.:iii<llii,inv»inlt<riiriiiiiii:i'n uitsluitend o|> contracten met de
Bij succirubra wordt gewoonlijk wat chinidine in den
vernieuwden bast gevormd, doch ia vooral de wording van
bevolking berustende.
veel ehinine en het verdwijnen van een groot deel der
einehonidine duidelijk, terwijl het cinchonine-gehaltesomSuikerfabrieken.
tijds gelijk blijft; doch gewoonlijk eenigszins toeneemt.
Bij de andere basten is ook dikwijls eene neiging zigtbaar
Het aantal vrije suikerfabrieken , dat blijkens het vorig
om meer chiuine en minder einehonidine te vormen, doch
de toeneming is niet belangrijk en niet voldoende om verslag bij het eind van 1878 49 bedroeg, onderging in
daarom MAO Ivou's systeem in het groot op deze soorten het nfgeloopen jaar geen verandering. Wel kwam inChetoe te passen. De basten, die rijk waren aan chinidine ribon eene nieuwe onderneming (Doekoegaboek) in werking
(hasskarlianaen calisaya schuhkrafft), produceerden dit alka- met een aanplant van 40 bouws, maar daarentegen werd
loïd ook weder terstond bij het vernieuwen van hun bast. Kalisiipoe in hetzelfde gewest opgeheven. Beide ondernemingen waren in handen van Chinezen. De Chinesche
De gouvernements-kinatuinen werden in den loop van 1879 onderneming Poerworedjo in Soerabaija ging op eene Eurodoor vele kinaplanters uit Britsch-Indie en Ceylon bezocht. pesche firma over, terwijl daarentegen de fabriek SoekoOok de directeur van den botanischen tuin in Calcutta, tevens redjo in Pasoeroean door den Europeschen eigenaar op een
superintendent der kinatuinen in Britsch-Sikkim, bezocht Chinees werd overgedragen. Even als in 1878 stonden dus
Java , voornamelijk met het doel om de ledgeriana-tuinen
17 van de 49 fabrieken op naam van Chinezen. (Weder
te bezigtigen. In Augustus jl. heeft zich , ingevolge eene hadden drie der Chinesche ondernemingen een Europeschen
opdragt van de Indische Regering, de directeur der gou- administrateur.)
vernements-kina-onderneming op Java wederkeerig naar
In beide genoemde jaren stonden 2 van de 49 fabrieken
Ceylon, Madras en Bengalen begeven, ten einde de voornaamste kina-aanplantiugen aldaar in oogenschouw te stil '). De 47 in werking zijnde fabrieken hadden in die
jaren achtereenvolgens te beschikken over een aanplant
nemen.
van 8798 en 10 093 bouws, en produceerden 404 761 en
Ten slotte zij hier aangeteekend dat de oplossing der in 434 797 pikols suiker, derhalve gemiddeld 46 en 43.08
vorige verslagen besproken kwestie van de bereiding van pikols per bouw. Opgaven (over 1879) nopens elke fabriek
quinetum op Java nog weinig schijnt te zijn gevorderd. in het bijzonder vindt men in bijlage XX. In het volgende
Uit de 6000 Amsterdamsche ponden succirubra-bast, waar- overzigt vindt men voor elk gewest den aanplant en de
van laatstelijk op blz. 186 van 't vorig verslag sprake productie vermeld zoowel voor 1878 als voor 1879.
was, heeft men bij het scheikundig laboratorium van den
militairen geneeskundigen dienst te "Weltevreden 56 kilogrammen quinetum getrokken, die vervolgens onder verschillende militaire hospitalen zijn verdeeld om de therai) In beide jaren de fabriek Lust en Eust in Pasoeroean, en
eutische waarde na te gaan. Nopens de resultaten werd
voorts in 1878 de fabriek SamoedralaUa in Cheribon en in 1879 de
ier te lande echter nog niets vernomen. Bij vernieuwing is fabriek Winonglor in Bagclen. Deze laatste werkte in 1878 op zeer
de belangstelling der Indische Regering voor het onderwerp kleine schaal; de productie beliep toen slechts 20 pikols in't geheel.
ingeroepen, met verwijzing naar de zeer belangrijke, voor Samoedralaya had in 1878 31 bouws aanplant uitsluitend voor bibiet.
In genoemd jaar was ook niet gewerkt by de fabriek Toelieg in
de inlandsche bevolking weldadige en voor 'slands schat- Kembang,
maar zjj bezat toch voor den oogst van dat jaar een aan^
kist voordeelige uitkomsten die in Britsch-Indie bij voort- plant van 96 bouws, dien de eigenaren echter op hunne andere faduring van de bereiding en het gebruik van quinetum briek Ardjowinangon lieten vermalen.
verkregen worden.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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Ondernemingen waarvan opgaven
zl)n ontvangen.

onderne-

ïagal.

.

.

Pekalongau.
Japara.

.

,

Rembang.
Soerabaija
Pasoeroean .
Probolinggo.
Bagelen .
Kadoe.

.

.

.

Madioen .

.

Madura .

.

.

11
5

aanwe-

Aantal.

ó
3
10
3
4
3
1
1
1

10
5
2
5
3
10
2
4
3
1
1
1

49

47

0

Ondernemingen waarvan opgaven
zijn ontvangen.

i . . in ui

mingen
.

Aantal

aanwezige

Oheribon.

1879.

Verzige
delde
Totale
werkte
productie
aanplant productie
(in
per bouw onderue(in
(in
bouws). pikols). pikols)
mingeu.

1382

60 616 45.30

1352

55 444 41.00

400
632
324

18 000 45.00
24 462 38.70
7 776

24.00

2 547

130 768

Aantal.

GcmidVerTotale
delde
werkte productie
productie
aanplant
(in
per bouw
(in
pikols).
(in
l)OUW8).
pikols).

11

1641

5

1540

2

453

5

554

3

861

10

2 565

19 574 22.73
133 467 52.03

522

20 950 40.13

1296

76 600 59.10

51.34

11
5
2
5
3
10

370

16 650 45.00

3

2

1176

62 800 53.39

4

4

14.13

3

2

63

1180

18.73

65 13.00

1

1

8

120

15.00

24 500

69.60

1

1

398

26 013

65.36

2 450

14.32

1

1

192

2 940

15.31

404 761

46.00

49

47

87
5
352
171

8 798

Tot de opgegeven productie van 1879 droegen de ondernemingen van Chinezen (ten getale van 15) bij voor 40 974
pikols. Een daarvan (Soekoredjo) verkreeg 16 500 pikols;
bij al de overige was de opbrengst veel minder (9 waren
er die elk slechts eeuige honderden pikols maakten). Van
de 32 ondernemingen die in handen waren van Europeanen ,
badden er 6 eene opbrengst van 21 000 a 30 000 pikols.
De onderneming die deze laatste boeveelheid verkreeg —
Soekodono in Soerabaija — maakte ook de hoogste productie per b o u w , namelijk 87.72 pikols '). Onder de 26
andere fabrieken vond men er 15 die elk 10 000 a 19 000
pikols opleverden. De 4 Europesche ondernemingen die op
de kleinste schaal werkten, verkregen in 1879 slechts
4 5 0 , 1000, 2750 en 2940 pikols. Hoewel in sommige gewesten de uitkomsten nog meevielen , was toch over 't
algemeen de weersgesteldheid oorzaak van een slechten
oogst bij de vrije suikerfabrieken.
Het meerendeel der ondernemingen werkt met stoom ;
een betrekkelijk gering aantal met buffelmolens. In de
meeste gevallen verkrijgen de fabriekanten het riet door
aanplant voor eigen risico op van de bevolking ingehuurde
g r o n d e n ; de huurprijzen liepen uiteen van f 20 toL f 70
a f 80 voor zooveel sawahs betreft, terwijl voor tegalvelden
zelden meer dan f 7 per bouw werd betaald. Bij eene der
vrije fabrieken wordt uitsluitend over tegalgronden beschikt,
maar de ondernemers passen daarop eene bijzondere plantmethode toe die het gemis van besproeijingswater weinig
of niet doet gevoelen. Het riet wordt namelijk gedurende
den regenmoesson, in de maanden Februarij en M a a r t ,
u i t g e p l a n t , en later, tegen den tijd dat men elders met
liet planten begint, worden Ie rietstokken tot digt bij den
wortel afgesneden en onder den grond gewerkt. Het riet

>) Het naast kwamen hierbij de uitkomsten der fabriek Uagoc
in Probolinggo, welke 27 000 (per bouw gemiddeld 82.82) pikols
verkreeg. Overigens was de gemiddelde proluctie per bouw het
hoogst bjj Tangoenan en Petcrongan, beide in Soerabaija, NieuwPoerwodadi in Madioen, Kemantren in Taga!, en Maron in Probolinggo, waar zt) respectievelijk bedroeg p.m. 71, 70, 65, 64 en 60
pikols.

1230

53 134 32.37
67 361 43.74
13 300 29.36
20158 36.38

10 093 434 797 43.08

loopt dan onmiddellijk weer u i t , groeit verder geheel
gelijk op met dat van de op den gewonen tijd beplante
t u i n e n , en heeft geen besproeijing meer noodig, daar de
wortels voldoende diep in den grond zijn gedrongen.
In Pasoeroean, waar de ondernemers het riet van de
bevolking opkoopen, kwam dit hun op f 200 a f 222
per bouw te staan.
De vaste dagloonen voor het werk bij de fabrieken bedroegen in 1879 f 0,20 a f 0,40, behalve in Madioen ,
waar tot f 0,50 per dag werd betaald. Waar bij aanneming
of op taak gewerkt w e r d , verschilden de dagloonen van
f 0,40 tot f 0,70. Als dagloonen van ambachtslieden bij de
suikerfabrieken vindt men de volgende betalingen opgek r even: voor Cheribon f 0,40 a f 1 , voor Soerabaija f 0,60
a f 1,50, voor Probolinggo f 1 a f 2 , voor Madioen f 0,40
;i f 2,70. Als maandloon werd te goed g e d a a n : in Tagal
f 15 a f 2 5 , in Pekalongau f 1 0 , in Rembang f 18 tï
f 24 en in Bagelen f 15 a f 20.
Ta bak son d e r n e m i n g e n .
Daar de tabak voor de Europesche markt voor een groot
deel slechts als tweede gewas wordt verbouwd , is uit het
medegedeelde op blz. 161 reeds afgeleid kunnen worden
dat de productie bij de tabaksoudernetniugen in 1879 ten
gevolge van de natte weersgesteldheid veel geringer is
geweest dan in vorige jarea. In 't geheel waren in 1879
103 ondernemingen in w e r k i n g , en de 93 van welke ter
zake opgaven zijn ontvangen s ) verkregen slechts circa
34 pet. van de hoeveelheden die in 1878 bij 114 van de
125 werkende ondernemingen waren opgekocht.
Voor elk gewest afzonderlijk vindt men de opgaven
over beide jaren bijeengebragt in het volgende staatje.

*) Van deze 93 ondernemingen hebben er in 1879 3 met andere
ondernemingen tijdelijk zamengewerkt, namelijk (in Probolinggo)
Limpini met Kidoel, zoomedc (in Kcdiri) Sawaiin met Kepandjcn
en Srengat met Plossokerep.
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Productie,
Aantal
Aantnl
ondernemingen
die of niet
aanwezige
gewerkt licbbeu, Aiintal Hoeveelheid
verkregen
onderof van welke
tahak
geen opgaven zijn ondeinemingen
ingekomen.
nemingen. ( i l l K .G.).

Productie.
Aantal
Aantal
ondernemingen
die öf met
aanwezige
gewerkt hebben , Aantal Hoeveelheid
verkregen
onderof van welke
opgaven zijn ondertabak
nemingen. geeningekomen.
nemingen. (inK.G.).
I

Preanger regentschappen

7

6

116 289

2

2

6 988

Pekalongan

3

3

85 000

3

2

15 000

Samarang

7

2

5

129 500

5

2

15 000

Rembang

9

2

7

707 500

5

5

62 453

Soerabaija

1

i

1

20 000

1

1

25 000

Pasoeroeaii

13

3

10

1 293 438

13

6

7

207 625

Probolinggo

22

2

20

i) 1 583 000

25

10

15

253 625

Bezoeki

13

•

13

2 151 500

11

11

885 000

3

2

1

10 000

2

2

10 500

12

1

11

717 070

10

3

7

62150

3

187 500

3

1

2

10 000

844 524

7

1

6

150 432

41

10

31

h) 1 233 064

35/)

93

2 936 837

Banjoewangi

....

Banjoemas

3

Bagelen
Kadoe

11

2

9

Kediri

49

24

25

153

39 d)

c) 1 389 437

114 e) 8 675 358

128

»

o) Bovendien verkregen 3 ondernemingen nog 430 000 K.G. krossok.
b) Als boven 40 000 K.G. (bjj 1 onderneming).
c)

„

„

351250

„

( » 3 ondernemingen).

rf) Hieronder 11 ondernemingen van welke de productie niet is opgegeven.
e) Even als in de opgaven over 1879, is de verkregen krossok thans niet in de gewone productie begrepen. Van da:ir het verschil
met het in 't vorig verslag (blz. 189) vernielde totaal van 9 496 608 K.G.
f)

Hieronder 10 ondernemingen van welke de productie niet is opgegeven.

'/) Bovendien verkreeg 1 onderneming nog 5500 K.G. krossok.
Ii) Als boven 75 000 KG. (h-j 'i ondernemingen).
Van de 153 ondernemingen, welke men in 1878 t e l d e ,
werden er in 1879 niet minder dan 56 gestaakt of g e b e d
opgeheven. Er bleven dus slechts 97 oude ondernemingen
over, waarvan er één in twee ondernemingen werd gesplitst , terwijl er 5 nieuwe bijkwamen (Tamboek , Bedok
en Soemberdjati in Probolinggo, en Pelem en Gehang in
Kediri). Dientengevolge waren er in 't geheel 103 in werk i n g , zoo als hooger is gezegd.
Uit de bijlage YY hierachter, waarin men al de ondernemingen vindt vermeld welke in 1878 en 1879 al of niet
in werking zijn geweest, met aanduiding van de namen
der eigenaren en administrateurs, van de productie en van
het getal arbeiders daarbij in dienst geweest, kan blijken :
dat slechts een tiental ondernemingen in 1879 meer of
evenveel product verkregen dan in 1878, en dat bij 4 van de 5
nieuwe ondernemingen de oogst beliep 131 250 K.G., terwijl
van de vijfde geen opgaaf nopens de productie is ontvangen ;
dat in 1879 31 ondernemingen ophielden te bestaan,
van welke er 11 reeds tijdelijk waren gesloten geweest in
1878, toen de 20 overige — op 4 n a , van welke geen
oogstcijfer werd opgegeven, — eeue productie verkregen
van 649 768 K.G.;
dat er 25 ondernemingen in 1879 slechts tijdelijk gesloten waren, en daaronder 11 die ook in 1878 niet gewerkt
hadden, 13 die in dat jaar te zamen 769188 K.G. product
hadden verkregen, en 1 vau welke de productie toen niet
was gemeld ;
dat van al de ondernemingen die in 1878 en 1879 bestonden , slechts 9 (drie in Pasoeroeau , één in Probolinggo
en vijf in Kediri) in handen waren van inlanders of

vreemde oosterlingen, doch al de overige aan Europeanen
toebehoorden, en dat van dit 9tal in 1879 3 ophielden te
bestaan , 2 tijdelijk gesloten waren , 3 eene productie inaakten van 80 065 K . G . , terwijl van 1 de productie onbekend bleef.
Verreweg de meeste ondernemers verkrijgen de tabak
alleen door opkoop, doch enkelen onder hen bezorgen
zich eigen aan plantingen op gronden daartoe van de bevolking gehuurd. Bijzonderheden omtrent die eigen aanplantingen komen echter in de hier te lande ontvangen
berigten niet voor. Alleen vindt men aangeteekend dat een
der ondernemers in Bagelen begonnen was om de iugchuurde gronden bij uitgestrektheden van l/4 bouw iu bcwerking te geven tegen geuot van de helft der waarde vau de
opbrengst. Bij den opkoop wordt zeer verschillend te werk
gegaan. Sommigen verstrekken zaden of kweekplautjes eii
geven voorschot op het gewas ; anderen bepalen zich enkel
tot opkoop van het te veld staande of van het gedroogde
product, zou Ier voorschotten te verleenen en zonder zich
met den aanplant iu te laten. Uit Pasoeroean wordt gemeld
dat de tabakscultuur steeds achteruitgaat, doordien de
inlandsche planter er te weinig zorg aau besteedt en van
de zijde der ondernemers evenmin bihiet verstrekt als toezigt op den aanplant gehouden wordt. Ten gevolge van
de minder gunstige kwaliteit der Pasoeroean-tabak in de
laatste jaren werden slechts bij uitzondering hooge prijzen
op de Europesche markt behaald, hetgeen natuurlijk een
zeer nadeeligen invloed uitoefende op den bloei der ondernemingen. In Kediri, waar de ondernemers in 1877 onderling waren overeengekomen om geen voorschotten meer
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aan de planters te verleencu, en zich bij het opkoopen
aan een maximum prijs te houden , werd deze afspraak in
het afgeloopen jaar verbroken. Men eerste gevolg der verkregen vrijheid van handelen was eene herleving van liet
voorschotten-stelsel , zij het dan ook dat dit meerbescheiden verhoudingen aannam dan vroeger. In ProboliogffO ,
waar het voorschotten-stelsel steeds in zwang bleef , werkte
dit zeer nadeelig. De ondernemers in Banjoewangi legden
zich met goed gevolg op verbetering der cultuur toe; de kwaliteit van het gewas is hier vooruitgaande. Ook omtrent
de hoedanigheid van het in de Preanger regentschappen ,
Re:nbang, Bezoeki en Kediri geoogste product luidden de
berigten niet ongunstig. In Kadoe liet de kwaliteit veel
te wenschen over.
ondernemingen.

V'. Landbouw op gronden door lid Gouvernement in erfpacht of
in huur afgestaan.
Een uitvoerig overzigt van al wat de door particulieren
in erfpacht of in huur bezeten gronden op Java betreft,
vindt men in bijlage ZZ. Daarin worden alle perceelen,
ook die welke slechts onderdeelen van eene en dezelfde
onderneming uitmaken , afzonderlijk genoemd. Hun aantal, bij het eind van 1878 316, was op 31 December 1879
geklommen tot 373, waarvan 325 erfpachts- en 48 huurperceelen. (Op blz. 82 hiervóór is ten onregte gesproken van
49 huurperceelen.) Hoe vele afzonderlijke ondernemingen zij
vormen, is uit de hier te lande beschikbare gegevens niet
met juistheid na te gaan , doch uit de genoemde bijlage
is wel af te leiden dat men het aantal ondernemingen op
omstreeks 203 knn stellen, waarvan er dan 45 nog niet
in exploitatie gebragt of wel verlaten , of nog niet voor
een bekend doel bestemd zouden zijn. Er zouden alzoo 218
ondernemingen overblijven waar de gronden reeds geheel
of gedeeltelijk in cultuur zijn. Bij 2 van deze was echter
in 1879 niet geplant, terwijl er op 39 meer dan één product werd verbouwd.
Welke producten op de in exploitatie gebragte ondernemingen werden geteeld, kan blijken uit het volgende
overzigt, dat tevens voor elk gewest het getal ondernemingen aanduidt die nog geen aanplant hadden.
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Aantal ondernemingen voor de teelt van:
welke verlaten zijn
of nopens welker
bestemming geen
opgaaf is ontvangen.

welke nog geen
aanplant bezaten.

Bantam . .

GEWESTEN.

waar slechts één
cultuur wordt
gedreven.

voor meer dan één
cultuur bestemd.

Aantal ondernemingen

V

Andere

Over de in oen paar gewesten bestaande établissementen
voor de bereiding der koffij welke de inlandsche bevolking
aan bet Gouvernement heeft te leveren, is reeds met een
enkel woord gehandeld op blz. 1(55 hiervóór.
Nopens andere ondernemingen voor de cultuur of bereiding van producten valt het volgende te vermelden.
De in de Preanger regentschappen bestaande rijstpelmolens bragten , voor zoover daarvan opgaven zijn ontvangen, in 1879 ter markt 2985 pikols rijst. Over het algemeen hebben deze ondernemingen weinig te beteek enen.
Het voorname doel is om in goedkoope tijden padi op te
koopen, die voor den uitvoer te pellen, dan wel ze in
duurdere tijden ongepeld van de baud te zetten. Het product
wordt in den regel naar Buitenzorg en Krawang uitgevoerd.
De in laatstgenoemd gewest bestaande rijstpelmolens
worden allen door buffels gedreven , uitgezonderd twee
die met stoom werken. Een dezer laatsten is het eigendom
van een Europeaan; de overigen behooren aan Chinezen.
Ten gevolge van den gunstigen oogst konden de ondernemers in het afgeloopen jaar de padi magtig worden
tegen f 14 & f 23 per tjaing van 10 pikols. Gepeld zetten
zij het product van de hand hetzij plaatselijk voor f 4,50
ft f (5 per pikol, hetzij in Batavia voor f 7ftf 8 per pikol.
Tegen het einde van het jaar hadden de meeste ondernemers in Krawang ten gevolge van de veepest zeer veel
moeite om hunne molens aan den gang te houden. Opgaven omtrent de productie der Krawangsche rijstpelmolens
werden niet ontvangen.
De stoomrijstpelmolen Boedhiradja in Cheribon bragt in
1879 35 720 pikols rijst aan de markt. Omtrent het tweede
établissement van dieu aard in Cheribon (Bangadoea op
het particuliere land Indramajoe-west) zijn ook thans geen
bijzonderheden gemeld.
Eveneens is dit laatste het geval met den in 't vorig verslag bedoelden rijstpelmolen van een Chinees in Samarang.

Blijkens 't vorig verslag (blz. 190/191) waren in 1878
gronden der bevolking in gebruik ten behoeve van 7
ondernemingen voor de teelt en bereiding van indigo,
rameli of vanille. Over 1879 vindt men alleen vermeld dat
de Indigo-onderneming in Bagelen eene productie verkreeg
van 3000, en die in Pekalongan van 2750 K.G. indigo ,
tegen 1750 en 3000 K.G. in 1878; — dat geen der drie
raineh-ondernemingen (in Pekalongan , Samarang en Banjoemas) in 1879 in werking was of kwam; (nopens die
in Pekalongan vindt men thans aangeteekend dat er ook
katoen wordt geteeld); — en eindelijk flat bij de vnnilleonderneming in Samarang de verwachting van een eersten
oogst in 1879 niet vervuld werd, ofschoon de aanplant
gezegd werd in goeden toestand te verkeeren. Van de
vanille-onderneming in de Preanger regentschappen wordt
in de over 1879 ontvangen berigten niets vermeld.
Thee-aanplantingen op gronden der bevolking vond nieu ,
even als vroeger, alleen in de Preanger regentschappen ,
waar de fabriekanten van Waspada en Tjinangran die thee
opkochten om ze te bereiden te gelijk met het product
hunner erfpachts- en huurgronden. Bij Waspada werd van
dien aanplant der bevolking (200 bouws) eene productie
van 50 000 K.G. verkregen. Nopens Tjinangran is dergelijke
opgaaf niet ontvangen.

1

1
Transporteeren

15

11

1

o

1

7
1

1
1
1
1

o) Dit perceel (Tjisolear), in 1865 uitgegeven, wordt sedert jaren niet meer beplant.
b) Waar men aldus eene tweeledige opgave vindt, wijst het onderste ejjfer het getal ondernemingen aan, waar bovendien nog andere
cultures worden gedreven. (De ondernemingen waar uitsluitend één of incer inlandsche gewassen worden geteeld, z(jn echter alle in de
laatste kolom onder het bovenste cyt'cr begrepen.)
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opgaaf is ontvangen.
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t) Dit perceel (Tjibengkoeng), in 187-1 uitgegeven, is zoo goed als geheel verlaten.
d) Yan dit perceel (Sidonioekti),

in 1877 uitgegeven, is de bestemming niet vermeld gevonden.

e

) i
*
«
(Maugonandjero), „ 1875
„
„ „
„
„
„
„
f) Dit perceel (Pandanwangi), in 18G4 uitgegeven, wordt sedert jaren niet meer door de huurders geëxploiteerd. De op^ezelenen
verbouwen er voor eigen rekening cenige rijst en tabak.
f)

Van dit perceel (Sidhoredjo), in 1875 uitgegeven, is de bestemming niet vernield gevonden.

h) Aan één dezer 17 koffijondemeniingcn is tevens eene veefokkerij en paardenstoeterjj verbonden.
0

Zie aanmerking I' op de voorgaande blz.

j) B(J één dezer ondernemingen (Kaliadjar) is in 1879 niet geplant.
'•)

„

n

"

»

(Blorok)

„„

„

„

I) Deze onderneming is tevens kalkbranderij.
»i) Zie het slot van aanmerking b op de voorgaande blz.
De verschillende perceelen besloegen te zamen eene oppervlakte van 119 926 bouws , waarvan 102 703 bouws in
erfpacht eu 17 223 bouws in huur veerden bezeten. (Onder
de genoemde 102 703 bouws erfpaebtsgronden zijn begrepen
32 488 bouws die aanvankelijk in huur waren afgestaan.)
Voor zoover omtrent de in cultuur zijnde uitgestrektheid
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

en de verkregen productie opgaven zijn ontvangen, vindt
men die in het volgende overzigt verzameld , dat tevens
aanwijst het getal der ondernemingen welker aanplantingen
nog geen product afwierpen, en van die nopens welker productie niets is gemeld.
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Aantal ondernemingen

Aantal b w w i
op
31 December
1M79
voor de opgegeven cultuur
in
exploitatie!. «)

OEWESTEX.

2 747

Bantam.

Productie over
1879. •)

(7)

welker
ten
aanplan- aanzien
van
tingen
nog geen welker
product productii
niets is
atgemeld.
wierpen

2 068

(5)
.

(32)
(2)

5 256
808

(17)
(2)

12

(lOi
(33)
(1)

4103
31582

(8)
(27)

.

2611
11004
200

3
2
1

5100
584
90
95

(13)
(3)
(1)
(2)

31251
170
801

(13)
(1)
(1)

»

Probolin.'jg'o .
Bezoeki.
Batijoewangi.
Bazelen
Kadoe •
U&dioen
KeJiri .

050
1480
4 200
3 398

(2)
(12)
(11)
(21)

1921
2 536
8 543
3 954

(3)
(9)
(11)
(9)

36 964 (151)

93 018

(107)

4

(1)

»

1 310 3371) (18)
54 253
(1)

2

(1)

4 118
300

(21)
(1)

690

(1)

275 000

(1)

»

»

5 274

(24)

1 669 590

(21)

2

1

30 000

•
»

3
1
11

o
13

37

Suiker.

Tabak.

Pikols.

Kilogr.

(1)

10 000

(1)

V

»

Cheribon .

.

241

(2)

39 600 c)

(2)

•

i

Pekalongan .

217

(1)

8 500

(1)

x>

9

Pasoeroean

400

(1)

1
>

2
2

35 000 d)

i>

1
4
»

290

(1)

ten
aanzien
van
welker
productie
niets is
gemeld.

160
>

Kmvaiig . .
Preanger re*

.

welker
aanplan
tingen
nog geen
product
nfwierpen.

»

2
. .
•

4145
590

.

1879. u)

Kilogr.

(1)

.

Productie over

Pikols.

25

.

Aantal bouws
op
j 31 December
1870
voor de opgegeven cultuur
in
exploitatie, a)

Thee.

(1)

Japara .

Aantal ondernemingen

1

Koirij.

70
Preanger regentechappen.
Cheribon . .
Ta"-al .
Pekalongmi ,

[Xederl. (Oost-) In die.]

»

»

1

?

?

?

2882

(1)

2

»

168
25

(2)
(1)

12 500
e)

(2)
(1)

»

>

50

(l)

969

(1)

>

>

16

(1)

2150/)

O)

P

>

259

(5)

(6)

B

1

3>

.

Transport".

1 148

(5)

93100

(5)

»

9

18 501

1
a) De cijfers tusschen ( ) geplaatst wh'zen het getal ondernemingen aan, tot welke de opgegeven aanplant of productie betrekking heeft.
6) Bh' twee ondernemingen (Waspada en Tegal-Tjinangran-Tiiseda) wordt ook thee verkregen van de eigen aanplantingen der bevolking inden omtrek: bh'Waspada van 200 bouws 50 000 K.G. thee, welke hoeveelheid niet in bovenstaande opgaaf is begrepen. Hoeveel
op die w(jze btj de andere onderneming is verkregen, vindt men niet vermeld. Evenmin blijkt of die productie al of niet onder de opgegeven hoeveelheid begrepen is.
e) Deze productie is voor het meerendeel verkregen van aanplantingen op gronden die van de bevolking zijn ingehuurd (b(j de twee
ondernemingen Blender en Kadhipatten tot eene uitgestrektheid van 183 en 320 bouws).
<i) Ook onder dit cijfer (betreffende de onderneming Alkmaar) is de productie begrepen van aanplantingen, door de bevolking op hare
eigene gronden bewerkstelligd (tot eene nitgestrektheid van 267 bouwB).
e) De oogst was geheel mislukt
O B(j deze onderneming (Tjiberem) werd, in geringe hoeveelheid, ook tabak opgekocht die door de bevolking op hare eigene gronden
(buiten het perceel) was geteeld.
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Aantal bouws
op
31 December
1879
voor de opgegeven cultuur
in
exploitatie, o)

GEWESTEN.

[Nederl. (Oost-

Aantal ondernemingen
1'roductie over
1879. o)

welker
aan|il.intingen
nog geen
product
afwierpen.

Aantal bouws
op
31 December
ten
1879
aanzien
voor de opvan
welker gegeven cultuur
productie
in
niets is exploitatie, f)
gemeld.

Aantal ondernemingen
Productie over

Madioen
Kediri .

.
.

.
.

1 148

(5)

216

"(2)

13G4

(7)

93100
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(5)

' 5700 0 * (2)'
98 800

(7)

»

T>
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^
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»

•
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.
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»
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(1)
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(1)
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• • •
1

(1)

(1)

»
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1
»

66
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50
1116

1

5 000 st. klappers. (1)
420 pik. padi en (1)
300 gantangs katj.
(2) ' 11531 pik. padi. (1)

99 m) (2) !
507

Pasoeroean

18 501

Indigo /) en inlandsche gcwassen.

Mina.

Preanger regentschappen.

welker
ten
nau|>lun- aanzien
tingen
van
nog geen welker
product productie
niets is
afwierpen. gemeld.

1879. •)

Pikols.
Per transport

m

Indie.]

125
760
50 000
(4)
178
(1) 1G000
(1)
(4) 3 201
(7)

35

(1)

424

(6)

kilogr. indigo.
pik. padi. (5)
st. klappers.
pik. padi. (3)
st. klappers. (1)
e)
(1)
pik. padi. (2)
?

>

3
1

»

3

»)
>

1
2

»

1

»

4

o)

16

>

3

2622

699 pik. padi.

(2)

125 kilogr. indigo.)
(28) 16 789 pik. padi. [nTl
71000st. klappers. ( '
300 gantangs katj.)

<l) De beide hier bedoelde ondernemingen (Brenggolo en Koedjonmanis) kochten, blijkens 't vorig verslag (blz. 192 noot ii), ook riet van
de bevolking op. Thans is dit alleen van Bronggolo gemeld, waar op die wijze de aanplant van 38 bouws verkregen werd.
h) Als boven bij drie ondernemingen (Kentjong, Djengkol — vroeger Plosso — en Kalilanang). Slechts voor Djengkol is vermeld hoeel op die wijze verkregen werd, namelijk 1562'/2 K.G.; deze hoeveelheid is onder de opgegeven productie begrepen.
veel
i) Behalve bij de opgegeven 5 ondernemingen (zie de beide voorgaande kolommen) wordt ook op de erfpachtsonderneming Kaliadjar
de tabakscultuur gedreven. Aldaar was echter in 1879 niet geplant.
I) Zie de voorgaande noot.
0 Nopens de verkregen indigo-productie (alleen bü* ééne onderneming, Segan genaamd,) zie men de opgaven betreffende Pekalongan.
Bü de onderneming Tanisari in de Preanger regentschappen worden ook muskaatnoten en cacao geteeld, maar de aanplantingen schijnen
n
°g geen oogst af te werpen.
"0 Hiervan (by de theeonderneming Ardjosari) 40 bouws beplant met hout en bamboe.
") By de erfpachtsonderneming Blorok, waar in 1878 padi werd verbouwd, is in 1879 niet geplant.
°) Zie noot m.
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In 't geheel zijn ar 9erfpachts-en3huurondernemingen

vloed , w a a r i n de b e v o l k i n g t e n g e v o l g ; van h e t t r e i l l a g e
v a n d e n oogst v e r k e e r d e , de i i " i g i n g tot w e r k e n v e r m i n derde. Voorts w a s in e n k e l e a f d e e l i n g e n de c o n c u r r e n t i e
ten g e v o l g e van d e n a a n l a g v a n d e n s t u a t s s p o o n v e g e n
h e t m a k e n v a n een s c h i e t t e r r e i n te l i a t o e Djadjar (zie hiervdór o p blz. 116 en 34) oorzaak van g e b r e k a a n w e r k v o l k
en o p d r i j v i n g v a n loonen. I n B a n t a m h a d de veeziekte een
zeer n a d e e l i g e n invloed op d e landelijke o n d e r n e m i n g e n ,
t e r w i j l h e t v o o r t d u r e n d woeden v a n koortsen o n d e r d e bev o l k i n g h e t v e r k r i j g e n v a n a r b e i d e r s zeer bemoeijehjkte.
O o k d e afvoer v a n h e t p r o d u c t leverde i n deze residentie
g r o o t e b e z w a r e n o p , d a a r d e t o e s t a n d d e r w e g e n in d e n
o m t r e k der o n d e r n e m i n g e n , t e n g e v o l g e v a n de a a u h o u d e n d e r e g e n s in 1 8 7 9 , veel t e w e n s c h e n o v e r l i e t , terwijl
d a a r , w a a r w e g e n s d e veeziekte gm>n k a r b o u w e n voor h e t
t r a n s p o r t m o g t e n w o r d e n g e b r u i k t , doch d i t u i t s l u i t e n d
m e t koelies moest g e s c h i e d e n , d e k o s t e n voor de ondern e m e r s zeer aanzienlijk w a r e n .

in l i a n d e n v a n Chini'zen , terwijl 1 e r f p a c h t s o n d e r n e m i n g
aan een i n l a n d e r toebehoort D e i n l a n d s c h e en 5 de> C h i Detofae o n d e r n e m i n g e n zijn u i t s l u i t e n d b e s t e m d voor de
t e e l t v a n i n l a n d s d i e g e w a s s e n ; v a n 1 is d e b e s t e m m i n g
n i e t o p g e g e v e n , 1 is n o g niet in o n t g i n n i n g en o p de ó
a n d e r e w o r d e n één of m e e r p r o d u c t e n voor de E u r o p e s c h e
m a r k t v e r b o u w d . Deze 1 3 o n d e r n e m i n g e n (1 i n K r a w a n g ,
1 in de P r e a n g e r r e g e n t s c h a p p e n , 2 in Cheribon , 2 in

Pekalongan, 2 In Samarang, 1 in Madioen en 4 in Kediri)
beslaan g e z a m e n l i j k eene o p p e r v l a k t e v a n 4 7 7 3 b o u w s .
M e t b e t o o g op de b e z w a r e n t o t w e l k e d e t o e l a t i n g v a n
v r e e m d e o o s t e r l i n g e n a l s l a n d b o u w o n d e r n e m e r s in de binn e n l a n d e n s o m s k a n a a n l e i d i n g g e v e n , is in h e t afgeloopen
j a a r de a a n d a c h t d e r r e s i d e n t e n voor zooveel n o o J i g g e v e s t i g d o p h e t v o o r s c h r i f t v a n I n d i s c h S t a a t s b l a d 1866
n ° . 5 7 , v o l g e n s h e t w e l k d e v e r g u n n i n g , die d e bedoelde
v r e e m d e l i n g e n b e h o e v e n o m zich te v e s t i g e n b u i t e n d e
voor h u n l a n d a a r d a a n g e w e z e n wijken , s l e c h t s is t e verl e e n e n » t o t w e d e r o p z e g g e n s " toe , in w e l k e o p z e g b a a r heid voor d e hoofden v a n g e w e s t e l i j k b e s t u u r een zeer
k r a c h t i g m i d d e l g e l e g e n is o m d e i n l a n d s c h e b e v o l k i n g .
o p d e bedoelde o n d e r n e m i n g e n w e r k z a a m , voor knevelarijen
t e b e s c h e r m e n , of in h e t a l g e m e e n h a r e b e l a n g e n e n die
d e r R e g e r i n g te vrijwaren voor b e n a d e e l i n g v a n d e zijde
dier v r e e m d e l i n g e n .
A a n d e m e d e d e e l i n g e n in v o r i g e v e r s l a g e n o p g e n o m e n
o m t r e n t de w e r k k r a c h t e n , w a a r v a n zich d e o n d e r n e m e r s
b e d i e n e n , v a l t dit j a a r n i e t s n i e u w s toe t e v o e g e n .
D e d a g l o o n e n wisselden af t u s s c h e n 2 0 e n 7 5 c e n t s ; in
P r o b o l i n g g o kon zelfs t o t f 1 p e r d a g v e r d i e n d w o r d e n .
Voor d e g e n e n die o p t a a k w e r k t e n b e d r o e g e n d e d a g l o o nen v a n f 0,25 t o t f 1. A a n m a a n d l o o n w e r d u i t g e k e e r d
van f 4 t o t f 10 (in Madioen e n K a d o e t o t f 1 5 ) , roet of
zonder v e r s t r e k k i n g v a n rijst.
K l a g t e n over g e b r e k a a n w e r k v o l k w e r d e n s l e c h t s u i t d e
Preanger regentschappen en B a n t a m ontvangen. In eerstgen o e m d g e w e s t n a m e n d e g u n s t i g g e s l a a g d e padi- e n koffijo o g s t e n a l l e h a n d e n in b e s l a g , t e r w i j l de z e k e r e m a t e v a n over-

Namen der landerijen.

1878.

1879.

S u i k e r (pikols).
BATAVIA.

Afd. Meester (Jornelis.
Babelan
Gaboes
Karang Tjangok. . . .
Afd. Tangerang.
Amstelveen
Angké en Kapoek . . .
Babakan Noord . . . .
Batoe ïjepper . . . .
Bodjong Kenged. . . .
Kamal
Kampong Iiimo . . . .
Kanipong Melayoe. . .
Kedaoeng Oost . . . .
Kedaoeng West . . . .
Kr.miat

Lengkong Oost . . . .
Pangkalan
Paroengkoeda
Pekadjangan
Selapandjang Oost . . .
Selapandjang West. . .
Sepatan . . . . . . .
Tangerang Oost. . . .
Transporteeren.

2 000
4 000
4 824

2 000
3 500
3 000

1800
500
800
1000
870
2 010
2 000
2100
1093
2 000
6 000
450
200
2 700
2 500
3 200
2 000
1280

1000
50
1200
1000
1 100
2 000
2 200
2 070
1352
1600
6 800
400
303
2 700
2 300
2 800
1200
1170
000
40 945

<0 f
43 327

5°.

Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.

E e n e lijst der p a r t i c u l i e r e landerijen o p J a v a (bewesten
de T j i m a n o k in d e residentien B a n t a m , B a t a v i a , K r a w a u *
en C h e r i b o n , e n beoosten d e T j i m a n o k in d e residentie!!
T a g a l , S a m a r a n g , J a p a r a , Soerabaija en Pasoeroean) v i n d t
m e n in d e n R e g e r i n g s a l m a n a k voor N e d e r l a n d s c h India
over 1880 (blz. 350-362). De lijst bevat t e v e n s de n a m e n
d e r e i g e n a r e n e n die der h u u r d e r s of a d m i n i s t r a t e u r s , zoom e d e d e n a a r d der g e t e e l d e p r o d u c t e n . ')
O p v e r r e w e g de meeste landerijen w o r d e n g e e n a n d e r e
d a n i n l a n d s c h e g e w a s s e n v e r b o u w d . Voor zoover deze g e w a s s e n b e t r e f t , zijn e c h t e r a l l e e n o m t r e n t de p a d i p r o d u c t i e
e n k e l e o p g a v e n o n t v a n g e n , m a a r deze zijn n o g zoo onvoll e d i g d a t zij g e e n v e r m e l d i n g v e r d i e n e n .
D e hoeveelheid v e r k r e g e n p r o d u c t e n voor de E u r o p e s c h e
m a r k t v i n d t m e u in d e n v o l g e n d e n s t a a t o p g e t e e k e n d ,
n a m e l i j k voor zooveel d e landerijen betreft v a n w e l k e diena a n g a a n d e over een der beide j a r e n 1 8 7 8 of 1879 g e g e v e n s
v e r k r e g e n w e r d e n J ).

Namen der landerijen.

1878.

1879.

Namen der landerijen.

Per transport.
Tegalangoes
Teloeknaga
Tjikokol
Tjioeni
Afd. Bnitenzorg.
Goenong Sindoer . . .
Tjiawien Tjidjeroek (Pondok Gedeli)

43 327
1200
1400
1400
1 100

40 945
2 500
1000
1200
1 150

Per transport.
Ketintang
Koepang I of Dermo. .
Koepang I I
Patemon
Simo

1800

150

7 000

7 000

57 227

53 945

KBAWAXO.

Totalen .

.

1S79.

81 «17

10 290
940
2 240
500
200
420
14 596
II» 29!

K o f l l j (pikols).
BATAVIA.

Pamanoekan- en TjiasAfd. Tangerang.
&)19 490 f) 14 750
semlanden
Tjikoija
0)
4
200
t
Tegalwaroelanden . . .
Afd. Bnitenzorg.
14 750 Bolang
23 690
Janglappa
TAGAL.
21 500 Jassinga
Kctanggoengan West . .
T
Mampang Ilir
JAPABA.
3 500 Naniba Tjimapak ca Tji3 700
Soembring
paniingkis
SoEItAEAIJA.
Pondok Tjabe Oedik . .
Dadoengan
700 Pondok Tjina . . . .
Djager
7 000 Sadeng Oost
Goebeng Djepit . . . .
324 Soekaradja
Karah
2172 Soekasari
100 TjainpeacaTjiboenboelan.
Ketampan of Groedo Oost.
10 296
Transportecren.
Transporteeren.

«)

De dus f geteckende kolommen zijn bij gemis aan opgaven niet kannen worden ingevuld.

*)

Verbeterde opgaaf.

r)

Door de vele regens is een gedeelte van het riet op het veld gebleven.

') Onder de particuliere landen in Soerabaija noemt het overzigt
een 7tal pcrceelen die in karakter van de overige verschillen, omdat
e óf niet uit bouwgronden maar enkel uit woonerven bestaan, óf
zorspronkeiyk als woeste en onbewoonde gronden in handen der
eigenaren zijn gekomen.

1878.

38
3
363

t

t
20

418
2
605

601
1
2
380
47
1
1350

5
300
8G
1
910

787

2 347

T

:
) Omtrent het getal opgezetenen, en de waarde waarvoor de
landerijen in de verponding waren aangeslagen, kwamen 't laatst
opgaven voor in 't verslag van 1873, blz. 228. Ook de uitgestrektheid vindt meu aldaar vermeld, maar de opgavca deswege zijn,
voor zooveel de landerijen bewesten de Tjimanok beireft, aangevuld
en verbeterd in het verslag van 1877, blz. 20C.
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Tweede Kamer, ïsi
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Koloniaal verslag van 1880. [Nederl. (Oost-) India.]
IS7S.

Namen der landerijen.

1'O.T transport.
Tjiawi
en
Tjidjeroek
(Pondok ( i e d e h ) . . .
Tjibinong Oost en NanK'«ir
Tjikoppo
Tjikoppo M a y a k . . . .
Tjimangis
TjiomaH
Tjiseroea
Tjitrap en Tjitjadas . .
Tjocroek Bttocng . . .
Aid. Meester Cornclif).
Tandjong W e s t
. . . .

2 787

2 347

1950

Per transport.

t
1 793
3 428

•n

5 450

13 679
42
18 891

1
1 550
Totalen .
5
0»
T a l t a k (kilogr.).
1082
BATAVIA.
2 550
Afd. Tangerang.
600
3 292 Batoe Tjepper . . .

Hodjong Kenged.
Kampong Linio .
- Kednocng West .
13 927
_ üia'iiat
il) 12 735
34
12 709

.
.

.
.

.

!5»
;ti »)Ks»

30
30
00
2<>7j(i'

t
00
336

f

125

t

321

BATAVIA.

Afd. Taageimnff.
Tjikoija
Afd. Bnitenzorg.
Bolang
Dramaga
Janglappa
Jassinga

. . .

Kedoeng Badoic . . . .
Koeripin
Roomplen
.Sadcng Oost
Snwangnn
Soekaradja
Temangoengan en Tjikoleang
. . . . . . .
Tjnmpea en Tjiboenboelan
Tjikoppo
Tjikoppo Jlaijnk. . . .
Tjiloear
Tjinere
Tra::s;>orleeren.

5 120
245 000
97 0625
10 500
24 590
20 700
100 000
20 000
12 000
22 500
2 750
4 000
5GOO0
47 500
8 000
73 000
10 000
704 7225

0'

t
0>

2
0»
7
10

t
o»

9 7895,

Afd. Bnitenzorg.
Tjibinong Oo8t en Nangawir
Tjionias
r>008
Afd. Tangerang.
Tjikoija
Totalen . .
18 572
21IM1V a n i l l e (kilogr.)

BATAVIA.

7 903
17(1925

lx

11

125

15
I

BATAVIA.

t
I)

26

A)

38»

22 5

To»

BATAVIA.

ü S u s k a a t n o t e n (pik.)

172 500 '
BATAVIA.
115 157 5
Afd. Tangerang.
11250
Lengkong W e s t . . . .
8 0 000
Tjikoija
11 572:
Afd. Bnitenzorg.
125 000
Pondok Tjabé Oedik . .
25 000
Tjia'vi en Tjidjeroek (Pon12 000
ilok Gedeh)
27 500
Tjibinong Oost en Nangi- i
wir
7 085
Tjiloear
72 000 Tjimangis
Tjionias
35 0 0 0
I

3
4

3
.

Kruidnagelen (kil.)

Z i i n a h a s t (kilogr.).

3 000 !l':n;ianoekan- en Tjiassemi landen
Totalen . .
9 500 I

50 000

18
UI»

SAMABANO.

62*
«2 •

KBIWAKO.

500

10
7K

KRAWAX;.

Totalen .

Totaal .

BANTAM.

. . . .

73«

I'amanoekan- en Tjiassemlanden

(kilogr.)

Afd. B.iitenzorg.
|Tj:on;as

Thee 'kilogr.)

Kampong Bene.

/') I 2 M

I

Afd. Tangcrang.
Longkong W e s t . . . .
Tjikojja
Afd. Bnitenzorg.
Tjiawi en Tjidjeroek . .
Tjimangis
Tjionias

.SAMAHAKO.

Totalen .

Tjikandi Oedilc

312»
187»
125
150
250
02»
125
02»

.
.
.

Pangoeng
,

08»

Pangoeng
4Jacao

113
125

IS70.

BATAVIA.

Totalen .

.

SAMARANQ.

Pangoeng .
Soesoekan .

.
.
.

.

Pangkalaa
BeUpnnnjMf West. .
Bepataa

CIIEBIÜOX.

.

722 5| 724 1815
Per transport.
092
2:;r,n55]
SAMAUAUO.
000 121 (100 Psagoeag
742 5
7 500
Totalen . .
905 157 870 207
9 T 2 B 5 7 H7'.( 207
F o e l i e (pikols).

Trogong
1
1 5G0
8

1S78.

Namen der landerijen.

1S79.

704
21
175
3

1 930 TJoeroek Bitosng . . .

KRAWAXG.

Kandangauer.

1S7S.

Tjionias

17 341
l'amanoekan- en Tjiasscmlanden . . ,
Tegalwaroc-landen

Naraen der landerijen.

1870.

f
20

t

1
3
15
18
455

1

Afd. Tangerang.
Lengkong W e s t . . . .
Soeradita
Afd. Buitenzorg.
Jassinga
Tjiawi en Tjidjeroek ( P o n dok Gedehi
Tjikoppo
Tjikoppo Majjak. . . .
Tjiloear

I

3

T

0»

396
45
15
//)

t

463»

Pamanoekan- cnTjiassemlauden
Tegalwaroe-landen . . .
Totalen .

23
08 5 |

58»

313

KÜAWANT,.

18 5105 Pamanoekmi- en Tjlltllom
2 10:> | landen
7241815,
Transportecren.

t

20
15
20

KRAWAXG.

JU

1»

T

.

h)

4:il I"

315
373'

:;i

I
</)

D e opga;;f is niet v o l l e d i g , daar zy gedaan werd toen n o g niet al het suikerriet verwerf

i)

Tn 't vorig ver-lag werd voor Tjikoija eene opbrengst van 20 kilogram vanille vermeld,
lezen worden : 26 kilogram kruidnagelen.

Zeer onlangs (ordonnantie van 8 Augustus 18S0 . Indisch
Staatsblad n°. 150,J is de Indische Regering overgegaan
tot de vaststelling van de in vorige verslagen besproken
algeineene verordening tot regeling van eenige aangelegen*
heden betreffende de particuliere landen b.'ooste.i de Tjimanok. Slechts op een paar punten heeft het in deJavasche
Courant dd. 28 Augustus 1877 gepubliceerd ontwerp van
deze ordonnancie aanvulling of wijziging ondergaan De
aanvulling strekte om buiten twijfel te stellen deverpligting der landeigenaren om pachters van 'slands middelen
of hunne gemagtigden op de particuliere landen toe te
laten, wanneer de Regering, ter uitoefening van het haar
toekomende regt van belastingheffing , zoodanige vestiging
wenschelijk acht. De wijziging had ten doel om aan de landeigenaren
meer bemoeij«nis in de aanstelling en het onts
lag van dorpshoofden toe te kennen. Hierdoor is aan een
der bedenkingen, door sommige iandheeren tegen het hun
medegedeelde ontwerp ingebragt, tegemoet gekomen. Voor
hetoverige betroffen de geopperde bedenkingen hoofdzakebjk het in 't ontwerp gehandhaafde regt van het GouJ'eniement om zekere heerendiensten van de opgezetenen
te voi(l(.pen Op dit punt heeft de Indische Regering echter
genieeiifl <[e bestaande gebruiken te moeten handhaven.
Handeling»,, , : c r Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

H e t blijkt thans dat daarvoor moest g e -

Voor die landen, bij welker verkoop uitdrukkelijk vrijstel*
ling van heerendieusten was toegezegd, bleef natuurlijk
ook die vrijsi il]ing gehandhaafd.
Daar het in I87o ingesteld plaatselijk onderzoek naar
den toestand op de hierbedoelde landerijen had geleerd dat
de bevolking er over 't algemeen in niet ongunstige omstandigheden verkeerde , en dat aan bijzondere bepalingen
tot besclierming van die bevolking geen behoefte bestond,')
voorziet de tot star.d gekomen regeling slechts in die onderwerpen welke meermalen tot kwestion iiebiien aanleiding gegeven , en deels betreden de verhouding van de
opgezetenen tot het Gouvernement, deels de verhoudiug tuaschen het Gouvernement en de Iandheeren. Van
de acht artikelen die het reglement bevat, zijn namelijk
de eerste vier gewijd aan de door de opgezeteneu ver') D e meeste der landerijen hebben eene geringe uitgestrektheid
en liggen gecnclaveerd tusschen- of in de onmiddellijke nabijheid v a n
gouveniementslanden. Niets is dus voor de opgezetenen gem i k k e l y k e r
dan by slechte behandeling naar de gouvernementslanden te verhulzen, maar zoodanige verhuizingen komen niet voor; en wanneer
er gelegenheid toe bestaat, komen zich inlanders van de gouverncmentslandcn gaarne op de particuliere landen in M i d d e n - e n O o s t Java vestigen.
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nchuldigdo heerendiensten (alleen ten algemeenen nutte);
taan ds benoeming en het ontslag van dorpshoofden, en

in S o e r a k a r t a , voor 't eerst een w e t t i g b e s t a a n , ofschoon
h a r e o p r i g t i n g reeds van v r o e g e r d a g t e e k e n d e . Zij b e s c h i k t e n

a a n d e uitoefening' der politie op de bedoelde l a n d e n . Do
(ongerekend de nog tdet door hot bestuur bekrachtigde
btihuringen) te zamen over 4065 bouws °). Voor 17 reeds
"%'ier overige artikelen handelen over de verpligting der
landheeren om aan het bestuur alle gevraagde opgaven te; e r k e n d e o n d e r n e m i n g e n ( 1 ' ! in S o e r a k a r t a en 4 in Djok*
leveren en op hunne landen autoriteiten, pachters enz. toe jokarta) werden in 1879 bghuringen van nieuwe gronden
te laten, — over het (door de eigenaren te bekostigen) • bekrachtigd, tot eene uitgestrektheid van respectievelijk
onderhoud van de groote binnenwegen welke de particu* 1103 en 964 bouws. Voor vele ondernemingen of gedeelten
liere landen doorsnijden, — en eindelijk over de controle van ondernemingen weid in het. afgeloopen jaar de ver*
van het bestuur op het maken, benuttigen of sloopen van nieuwing van huurovereenkomsten door het bestuur be(lammen, leidingen, bruggen ens. op de particuliere landen. kraohtigd. Enkele door de ondernemers gewenschte verHet reglement betrenende de particuliere landerijen be- nieuw i n ^ c n k o n d e n niet w o r d e n t o e g e s t a a n , en andere
wi'stau de Tjimanok (Indisch Staatsblad 1836 n°. 10) heeft k w a m e n door de booge f eifchen van de J a v a a n s c h e verLij ordonnaneto van o' Maart 1880(Indisch Staatsblad n°. 57) h u u r d e r s niet t o t s t a n d ) .
eene noodzakelijke aanvulling ondergaan door de bepaling
A a n g a a n d e de fabrieken e n i n r i g t i n g e n van l a n d b o u w
«lat de straffen, in het reglement bedreigd tegen deland* o]) de verschil lende o n d e r n e m i n g e n a a n w e z i g , blijkt liet
eigenaren die sekere overtredingen plegen, ook toepasselijk navolgende uit opgaven die door de ondernemers zijn inuijü op personen die, als huurders, vruchtgebruikers,ad- g e z o n d e n : 72 o n d e r n e m i n g e n in S o e r a k a r t a bezaten u i t ministrateurs, pachters of onder eenigen anderen titel in s l u i t e n d koffij i n r i g t i n g e n , 13 u i t s l u i t e n d s u i k e r f a b r i e k e n ,
de plaats van oe landeigenaren optredende, zich aan der- 9 u i t s l u i t e n d indigofabrickon, en 16 u i t s l u i t e n d i n r i g t i n g e n
gelijke overtredingen schuldig maken.
voor de v e r w e r k i n g van t a b a k ; (bij 2 van deze waren
volgens ontvangen berigten zou in Batavia eene ver- indigofabrieken in aanbouw;) op 27 ondernemingen weieeniging van landeigenaren zijn tot «tand gekomen , ten den voorts inrigtingen voor twee dezer cultures aange*
doel hebbende om door onderlinge aaneensluiting de be* trotlen, en op 3 voor drie dezer cultures; van 17 onderlangen zoowel van hen selven als van de opgezetenen nemingen vindt men vernield dat er geen fabrieken of
Oultuur-inrigtingen aanwezig waren, terwijl ten aanzien
hunner tanden zooveel mogelijk te bevorderen ').
der 7 overige ondernemingen in Soerakarta nopens do aan*
wezige inrigtingen geen opgaven zijn ingekomen. Van de
6°. Landbouw oj> verliuurde landen in Soerakarta en Djokjol.arla.
56 ondernemingen in Djokjokarta bezaten er 26 uitsluitend
Als gewoonlijk droegen in het afgeloopen jaar weder | indigo* en 12 uitsluitend suikerfabrieken; (op de indigoverschillende huurders hunne gronden geheel of gedeeltelijk ondernemingen Tegalweroe en Tjebongan, te zamen aan
aan anderen over, zoodat herhaaldelijk splitsing of ver- één landhuurder toebehoorende en onder de genoemde 26
eeniging van on lememingen voorkwam. Niet oj al die begrepen, waren suikerfabrieken in aanbouw;) voorts wer*
den op 3 ondernemingen enkel inrigtingen voor do vero v e r d r a g t e n w a s e c h t e r reeds de b e k r a c h t i g i n g v a n lietbestuur gevraagd of verkregen, zooilat er in Soerakarta werking van tabak aangetroffen. op 7 ondernemingen inop 31 December 1879 bij het bestuur te boek stonden 175 rigtingen voor twee der genoemde cultures of voor bereigeheel of ten deele *) gewettigde ondernemingen, hoewel ding van koffij en van een der genoemde producten , en
door de mutatien, die inmiddels onder de huurders hadden op 2 ondernemingen inrigtingen voor drie cultures; van
plaats gegrepen, het getal feitelijk was ingekrompen tot de 6 andere ondernemingen is gemeld dat er geen fabrieken
164. Wat Djokjokarta betreft, schijnt het getal van 56 of cultuur-inrigtingen aanwezig waren.
ondernemingen , dat op het eind van li-7U bij het bestuur
Gaat men de verkregen opgaven na betreffende, de gete boek stond , met den feitelijken toestand in overeenstem* teelde producten, dan blijkt dat koffij werd geteeld op
ming te zijn.
103 ondernemingen in Soerakarta en op 6 in Djokjokarta ;
Eene lijst van de bedoelde 164 ondernemingen in Soera* suikerriet op 21 en 17 ondernemingen ; indigo op 37 en
karta en 56 in Djokjokarta vindt men in don Regerings- 42 ondernemingen, en tabak op 53 en 8 onderneminalmanak van Nederlandsch Indie voor 1880 , blz. 341-349 3). gen ; — dat op 3 ondernemingen (Grogol, Mcdinan en Pelem*
De vóór 31 December 1879 door het bestuur bekrachtigde woeloeng, alle in Soerakarta,) geen8 producten voor de
huurovereenkomsten hadden betrekking tot
296 549bouws Europesche markt werden verbouwd ); — en dat van de
i
2 Solosche ondernemingen Plakeng
en Tegalroekmi de
in Soerakarta en 89 885 in Djokjokarta ), waarvoor aan
9
de inlandsche verhuurders jaarlijks is te betalen f 871338 *) bestemming niet ie* opgegeven ). Op de aan Europeanen
en f' 571 877, ongerekend de voor enkele perceelen bedon* verhuurde landen waar suikerriet geteeld wordt, telde men
gen opbrengst in natura. Eenige ondernemers in Soerakarta in Soerakarta 17 suikerfabrieken en 3 door buffels gedreven
hebben namelijk , behalve de huur in geld , te samen nog op rietmolens, en in Djokjokarta 14 suikerfabrieken. Vierder
te brengen 49'/„ pikols koffij , 102 pikols rijst, 4032 pikols
brandhout, 288 pikols houtskolen , benevens zekere hoe°) De hier'oedoelde 8 ondernemingen, waarvan er 1 (Kedocng
veelheden groenten, en eenige huurders in Djokjokarta Djambol)
bjj eene der reeds vroeger erkende werd ingesmoiten, zyn
9001 pikols rijst, 8571 pikols gras, 12 786 iiesschen olie de volgende: Kadjoeman of Prigi Xamengan en Broenilmeng-Gading,
en 360 klappers.
op welke beide kottij geteeld wordt; Kedocng Djambol (vereenigd
In het afgeloopen jaar kregen 8 ondernemingen , alle met Mendjing) voor de teelt van koffij en tabak: Atassadi en Ter') De toestand der bevolking op de particuliere landen in de
residentie Batavia ia met een enkel woord besproken op blz. 168
hiervóór, voor zooveel daar ter plaatse vermeld is dat en waarom
de bedryfsbelasting er slechts in ééne der afdeelingen onder de inlandsclie bevolking is ingevoerd.
-) By sommige waren gronden bügelmurd, doch de huurovercenkomsten wegens die uitbreidingen nog niet bekrachtigd.
3
) In elk dezer totalen is de onderneming Kedjosari geteld, omdat bare gronden en inrigtingen (tabaksloodsen en koflijpakhuis)
voor een deel ia Soerakarta en voor een ander deel in Djokjokarta
zyn gelegen.

••) In 't vorig verslag (byiage ZZ) werd de op 31 December 1878
wettig in huur bezeten uitgestrektheid gesteld op 290 945 bouws
voor Soerakarta en 83 412 bouws voor Djokjokarta. Volgens de ten
aanzien van 21 ondernemingen verstrekte nadere gegevens waren
echter de totalen 291381 en 90211 bouws.
5

) Hieronder voor een 7tal ondernemingen in Soerakarta de geldswaarde van eenige hoeveelheden ryst, houtwerken (balken en sierappen) en katjangolie, waarvan de levering in natura sM ierpliijttmi is.

ban , beide voor de tabakscultuur; Simping, waar tabak en indigo,
Grogolan, waar alleen indigo geteeld wordt, en eindelijk Tegalroekmi, waarvan de bestemming niet blykt.

<) Slechts ten aanzien van Pntoeknn, eene der Djokjosehe ondernemingen , vindt men aangeteekend dat z(j uit dien hooide in 1879
met 590 bouws werd ingekrompen, en ten aanzien van fff andere
ondernemingen (Karang Alé en Popongan in Soerakarta, en Boclocs, Djelopo-Djelapan en Gedong-Piing in Djokjokarta) dat z(j
wegens niet vernieuwing der huur met 1 January 1880 zouden ophouden te bestaan.
8
) Ook van Brengosan, Dampak en Ambak-Kabeloenan, mede
alle in Soerakarta, is gemeld dat er geen producten voor de Europesche markt werden verkregen, maar deze landen worden hier
niet medegerekend, omdat de beide eerste toch reeds koffijaanplantingen bezaten (en dus onder de bovenbedoelde 103 ondernemingen
zijn medegeteld), en omdat Ambak-Kabeloenan geen zelfstandige
onderneming meer uitmaakt maar met de suikeronderneming Tryagan vereenigd is.

») De hier verstrekte opgaven houden, wat Soerakarta betreft,
verband met het boven vermelde totaal van 164 ondernemingen.
Ook is hier de onderneming Kedjosari (zie noot 3 hiervóór) zoowel onder de opgaven betreffende Soerakarta als onder die nopens
Djokjokarta geteld.
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Djokjosche fabrieken (Rnndoe-Gocnting, 1'lered-Kenalan,
Poendong en Sedaijoe) verwerkten tevens liet riet van
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king dat voor de juistheid der medegedeelde cijfers door
Iie1 bestuur niet kan worden ingestaan.

u d e n ondernemingen, namelijk van TJandisewoe in Soe-

De ten vorigen jare medegedeelde cijfers betreffende do

r a k a r t a , en van (ledong-Pring, Belankidool en Kadiresso

tabaks* en indigoproductio over 1878 , welker aanzienlijk

In Djokjokarta /.elf. (Zoo als hooger gezegd is, waren nog
op 2 Djokjosche buurlanden suikerfabrieken in aanbouw.)

verschil met vroegere opgaven reeds hier te lande deaan«

daclit getrokken bad (verg. vorig verslag bis. 196 , noot h),
worden thans gezegd onjuist te zijn geweest, omdat men

Het totaal der met gewassen voor de Kuropeschc markt
beplante gronden wordt voor 153 van de 164 ondernemingen in Soerakarta opgegeven te hebben bedragen 39 381
b o u w s ; voor 55 van de 56 ondernemingen in Djokjokarta
16 947 bouws
Aan de door de ondernemers verstrekte gegevens betreffende de verkregen productie is ontleend liet vijfjarig
over/.igt hierachter overgelegd als bijlage AAA. Hunne
opgaven zijn echter eerst opgenomen nadat /.ij door de
kamer van koophandel en nijverheid te Samarang geverifieerd en vervolgens door de residenten van Soerakarta
en Djokjokarta herzien waren. Toch geldt weder de opmer-

Kofïij (pikola).

bij het departement van binnenlandscn bestuur verruimd
had de in Amst. ponden opgegeven hoeveelheden tot kilogrammen te herleiden. In de nu overgelegde bijlage AAA
is de fout hersteld , door de bedeelde hoeveelheden tot O])
de helft van het aanvankelijk uitgetrokken bedrag terug
te brengen.

Hij lamentrekking van de ontvangen opgaven , die echter

niet tot alle ondernemingen betrekking hebben ' ) , blijkt
alzoo dat de aan Europeanen verhuurde landen in Soe'rakarta en Djokjokarta in de laatstveiloopen vijf jaren do
volgende hoeveelheden stapelproducten afwierpen.

Suiker (pikols)

Tabak (kilogrammen). Indigo (kilogrammen).

J A R E N.
Soeraka rta.

I)jokjokarta.

Soerakaria.

Djokjokarta.

Soerakarta.

Djokjokarta.

Socrakarta.

Djokjokarta.

1875

68 245

305

161508

144 559

620255

48 806

57 817

190 6X5

1876

90 111

624

188 562

217 900

588404

07126

111199

2G3 594

1877

«) 103150

275

235 696

258 998

992 053

95 000

121480

205 413

1878

a) 34 339

184

249 440

272 431 8 ) 1 2 3 1 9 9 7 6 ) 1 0 2 0 7 8

l) 101 120

5)257125

1879

89 530

379

199 600

283 392

130 410

245 617

1173 290

90 750

a) Aangevuld met 2 pikols als productie van 2 ondernemingen, van welke hoeveelheid in bijlage AAA van 't vorig veivleg geen opgaaf was gedaan (voor Kedjosari productie van 1877, voor Brengosan productie van 1878).
b) Verbeterde opgaaf (zie het aangeteekende in den tekst). Behalve door het veivairen van Amst. ponden met K.G. was in het overzigt hij het vorig verslag gevoegd ook eene onjuistheid begaan in de opgaaf betreffende eene der tabr.ksonderaemingen (E ren ge san) in
Soerakarta, welke in 1878 niet 2500, maar 250 Amst. ponden bedragen had.
Volgens het bij 't vorig verslag gevoegde ovorzigt (bijlage ZZ . blz. 18 en 19), samengesteld uit opgaven van
de in de binnenlanden van Soerakarta geplaatste ud3Ïstentresidenten en uit de bij den resident ingekomen aanvragen
om vergunning tot inhuring van gronden cf oin bekrach*
tiging van reeds gesloten huurovereenkomsten , telde men
op 31 December 1878 in genoemd gewest 27 nog in ' t
geheel niet, en 44 (lees 43) : ) slechts ten deele gewettigde
huurondernemingeu. Eene thans ontvangen lijst, ontleend
aan eigen opgaven der landhumdors, stelt het getal der
bedoelde ondernemingen bij het eind van 1879 op respectievelijk 18 en 76. Van de 27 eerstbedoelde ondernemingen
zijn er namelijk, zoo als hooger is g e z e g d , 8 in 187!)
gewettigd , terwijl voor 2 andere (Uendoengan en Bekonang)
door de belanghebbenden van het in huur nemen der grcnden werd afgezien. Er bleven dus 17 ondernemingen over ,
die in haar geheel nog wettiging behoefden , en daarbij
schijnt in 1879 eene nieuwe gekomen te zijn, PodjokBatoeran genaamd. Voor welke cultures de gronden der
bedoelde 17 ondernemingen — te samen 3980 bouws :') —
') Over 1879 bijv. ontbreken de cjjfcrs van 8 koffijlanden en van
1 suikeronderneming (alle in Soerakarta), benevens van 10 tabaksondernemingen aldaar. 1 dito in Djokjokarta, 3 indigo-ondcrnemingen in Soerakarta en 5 dito in Djokjokarta. Rovendien is ten aanzien van 1 onderneming in Soerakarta de hoeveelheid koflij niet
volledig opgegeven. Voorts was in 1879 b[j 6 koflij- en 4 tabaksondernemingen in laatstgenoemd gewest geen of nog geen product
ceoogst, en was dit in Djokjokarta het geval bij 1 suikcr- en 1
tabaksonderneming.
*) Ten onregte was in de aangehaalde bijlage ZZ ook gewag
gemaakt van eene nog niet bekrachtigde bjjburiug b(j Earos-Tampir.
y e gronden toch, waarop men bij die opgaaf het oog had, waren
dcstjjds (en ook in 1879) nog niet in het bezit der huurders gekomen.
') De gronden van Podjok Batoeran waren nog niet opgemeten.

!
I
.
;
j
!

dienden , en of de h u u r d e » reeds product verkregen hadden , is uit de voorhanden gegevens niet na te gaan. De
nog- te bekrachtigen bijhu ringen betroffen, voor zooveel is
opgegeven . dat is bij 63 van de 76 ondernemingen . eene
restrektheid van 9054 bouws. Volgens
gezamenlijk
opgaven van Mei j ! . waren voor 12 van de eerstbedoelde
18 ondernemingen destijds nog geenerlei stappen gedaan
om tot eene wettiging te geraken; voor3 de huurovereenkomsten in de eerste maanden van 1880 bekrachtigd ; voor
2 andere verzoeken om vergunning tot inhuring in behand e l i n g , terwijl voor 1 de vergunning tot inhuring , hoewel
reeds in 1877 aangevraagd, nog niet was verleend, dewijl
de gronden niet de ïnhiimum-uitgestrektheid van 150 bouws
besloegen.
Met opzigt tot de nog te wettigen uitbreidingen waren
omstreeks het eind van Mei jl. voor 41 van de 76 ondernemingen nog geenerlei stappen gedaan tot opvolging der
bestaande bepalingen ; voor 7 *) de huurovereenkomsten
na 31 December 1879 bekrachtigd; voor 24 vergunning
tot inhuring der gronden gevraagd (en voor 17 van deze
de vergunning reeds verleend); terwijl eindelijk bij de 4
overige wel reeds werk was gemaakt van de wettiging,
doch vooralsnog zonder een bepaald resultaat.
De herziening van het reglement op de landverhuringen
in Soerakarta en Djokjokarta is in indie nog iu overweging.
Omtrent de suikerfabrieken Tjalamadoe en Tasikmadoo
in Soerakarta , toebehoorende aan prins MAXGKOK NEGORO ,
zijn ditmaal voor het eerst eenige mededeelingen ontvang e u , waarvan hier, al passen ze niet bij het opschrift
dezer paragraaf, toch beter dan op eenige andere plaats
in dit verslag schijnt te kunnen worden melding gemaakt.
«) 2 hiervan op den voet der ordonnaneic van 29 April 1876
(Indisch Staatsblad n°. 125).
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Hij de eerstgenoemde fabriek waren 1200, bij de andere
1882'/| bouwt in gebruik (zoowel sawahs als togalgronden),
en daarvan werden bij elk 400 bouws n e l suikerriet bep l a n ! , welke in 187«J respectievelijk 2:5 200 en 2 1 0 0 0
pikols suiker afwierpen. Van de niet niet riet beplante
gronden krijgt de bevolking bij Tjalauiadoo. 7 0 0 , en bij

Tasikmadoa 750 boawi in vruchtgebruik. Per hoofd be>
sclnkt iedere rietplanter (waarvan er 3 per houw zijn ingedoeld), behalve over zijn woonerf, over Vf of :'/< bouw
voor eigen cultuur. Zij , wier rietnanplant goed geslaagd
i s , krijgen, nadat de verwerking is afgeloopen , eene be-

looning van f 9 tot f 15 per bouw. Gedurende den maai*
tijd wordt voor arbeid in de fabriek een daggeld van f 0,50
A i' 1 , doch voor andere werkzaamheden slechts f 0,20 a
f 0,5') daags betaald. l) d bbriekwaken ontvangen f 0,20
daaga. Keni in de acht dagen inoetde bevolking uitkomen
om een balven dag zonder loon verschillende werkzaam^
heden te doen.
b.

Boschwezen.

Djor het personeel v or het boschwezen werden in den
westmoesson van 1878/79 2317 bouwa, waarop vroeger
djatibosch bad gestaan, (daaronder ook de door contrao*
tanten ledggekapte perceelen,) weder met djati beplant,
terwijl over eene uitgestrektheid van 524 bouws (op kale

berghdllingtn) jong plantsoen van andere houtsoorten werd
aangelegd. Ook voor het ouderhoud van vroeger aangelegde
djntituinen of van natuurlijke bosechen werd het mogelijke
gednan. Voor het uitdunnen of het uitslepen van dood
ho it bediende men zich daarbij veelal van de tuaschenkonisf van aannemers. In een paar gewesten (Soerabaija,
Baaiarnng en Preanger regentschappen) kon men er toe
overgaan om weder eenige wildhoutbosschen, ter betere
verzekering hunner instandhouding, toe te voegen aan
hel onder geregeld beheer staande boschgebied. (Zie
deswege Indisch Staatsblad 1879 n°. 257 en 1880 n c . 37 en
l'.i-i.) Aan het afbakenen en begrenzen der djatibosseben
(verg. het verslag van i872 blz. 17'.)) werd naar vermogen
voortgearbekL
Voor de jonge plantsoenen was de weersgesteldheid in
het afgeloopen jaar zeer gunstig, en boschbranden, die
anders telken jare menige nieuwe aanplanting vernielden,
kwam 'ii bij de vele regens in den oostmoesson slechts
weinig voor. Over 't algemeen is men er vau teruggekomen
om voor het herwouden van berghellingen vreemde boomsoorten te bezigen. Er is namelijk reden om te duchten
dat bijv. de euealyptus-plantsoenen — zoo als er in streken
boven de 3000 voet reeds vele gevonden worden — niet
op den duur aan de verwachting zullen beantwoorden.
Hoewel de jonge boomen zich meestal sterk in lengte blij*
ven ontwikkelen, zoo hebben toch vele plantsoenen een
kwijnend voorkomen; hier en daar, zoo als opdenMerba*
ooe, nemen de kroonen allengs in omvang af, en weder
el Iers (op den Soembing en den Siudoro) zijn in de aanplantingen reeds een aantal boomen gestorven. Voor de
lagere streken schijnt de djoenrboom
van Suniatra (cassia
tlorida) eene uitzondering ve maken; deze blijkt meer en
meer goed te aarden , gra L1 snel en levert zeer goed hout op.
Op vele plaatsen wordt do djoear op groote schaal oangekweekt, en in de meeste gewesten vmdt men dien boom
ook reeds langs de wegeu geplant. Verscheidene houtves*
ters in Middeu- en Üost-Java werden weder door den direo
teur van 'slanda plantentuin van goede boomzaden uit
West-Java voorzien , terwijl hun ook — zoo als reeds op
blz. 170, noot3, is gezegd— kinazaden ter uitplanting werden
toegezonden. In Bezoeki werd voor't eerst eene kleine aanplanting aangelegd van den nuttigen sodmgpalm, die
aldaar te huis behoort, maar er steeds in zoo groote hoeveelheid wordt gekapt — vooral ook voor het bouwen van

tabaksloodsen — dat te eemger tijd de uitroeijing zou zijn
te vreezen , indien niet tot kunstmatige bijplanting over-

gegaan en tevens beter tegen roekeloozen aankap gewaakt
werd. Daar het proefplantsoen aanvankelijk goed s l a a g t ,
zal de aankweeking op grooter schaal en ook in andere
re-udentien worden ondernomen.
De inkomsten, voor den lande uit de exploitatie der
bosschen verkregen, worden over 1878 on 1879 achtereenvolgens berekend op f 1 046 412 en f 1 028 787. Die totalen
waren zamengesteld a l d u s :

1878.

1879.

a. pacht verschuldigd voor de te

kappen boschperoeelen

f 452 093 f 422 615

b. retributie van aannemers voor
liet uitdunnen en zuiveren van boschperoeelen (in verhouding tot de boeveelheid bout waarover zij de beschikking verkregen)

c. opbrengst van boachperceelen
welke ten behoeve van den lande
worden geëxploiteerd; niet andere
woorden , verschil tuaschen de tariefswaarde van het geleverde bout (in
1878 f 30 i 842 en in 1879 f 300 82:))
en bet aan de contractanten betaalde
k a p - , sleep* en vervoerloon (in 1878
f 193 009 en in 1879 f 250 599) . .
d. pacht der Krawangscbe strandbosschen
e. retributie voor het afstaan van
houtgewas op gronden die in erf-

pacht zijn uitgegeven
f. idem vo ir bet afstaan van djatibosschen op buurlanden in de Vor-

stenlanden
<j. vergoedingen ontvangen ter zake
van hout, waarover in bijzondere
gevallen aan particulieren de besehikking werd gelaten
h. waarde (volgens tarief) der in
eigen beheer v^or 'slanda dienst gekapte djati- en andere houtwerken.
t, retributie voor het door «Ie inlandsche bevolking krachtens vergunning in 's lands bosschen gekapte
djatb en ander hout
11. idem ter zake van annkappingen door particulieren
I. opbrengst bij verkoop van op

verschillende wijzen verkregen en niet
voor 's lands dienst te benuttigen
houtwerken ')

114G2

19 093

111833

104224

11520

15 960

12 891

19 975

11902

15 618

1250

5 278

360 354

365 422

6 446

9 241

29 838

34 978

3G223

16 383

f 1 0 4 6 412 f1028787
Waar in de bovenstaande berekening de geldswaarde
van houtwerken is opgebragt, kunnen de sommen als een
minimum worden beschouwd, vermits de waard" naar de
tariefsprijzen is berekend en deze veel lager zijn dan de
marktwaarde. Overigens is in de uitgetrokken totalen niet
opgebragt de waarde van die in beslag genomen (onwettig
gekapte) houtwerken welke niet publiek verkocht maar
voor 's lands dienst aangewend werden, noch ook de waarde
van het vide djati- en ander hout dat door en ten behoeve
van den dienst der staatsspoorwegen werd gekapt in het
tracé der lijnen in Madioen en de Preanger regentschappen.
De X't zake van het boschwezen gedane uitgaven (ongerekend bei kap-, sleep- en vervoerloon voor het ten'behoeve van 's lands dienst verstrekte bout, reeds hierboven
onder c in mindering gebragt.) worden voor 1879 gesteld
op f 271 032, als: wegens traktementen enz. van het techmsch personeel f 187 701 , wegens het aanleggen van nieuw
djati- en wildhoutplantsoen f 79 211, wegens bet uitdun*
nen van djati-aanplantingen f 20J, wegens bet afbakenen
der bosschen en het opnemen van nieuw uit1 te geven
boschperceelen f2393, en wegens diverse klein: uitgaven
f 1527. De uitgaven over 1878 werden in het vorig verslag op f 225 176 gesteld, waarvan aan kosten van technisch personeel f 192 709, en aan andere uitgaven f 32 467.
Deze laatste post blijkt echter niet volledig te zijn geweest,
vermits onder de kosten van nieuw plantsoen (zie vorig
verslag blz. 197 , noot 7) alleen zijn opgebragt die wegens
') Hieronder ook verbeurd verklaarde houtwerken, die door do
bevolking of door particulieren zonder vergunning in "s lands bosschen
gekapt waren, zoomede houtwerken verkregen b(j het zuiveren of
uitdunnen van boschgcdecltcn in eigen beheer. Ter zake van dit
laatst! hout is onder de opgegeven sommen begrepen een bedrag
van f 2716 en f 3C4G, hetwelk echter slechts de winst op denverkoop voorstelt, in zoover naincluk van de opbrengst zfjn afgetrokken de kosten van aankap en uitsleep.
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liet weder lieplanten van uitt/ekapte perceelen, doch niet
do overigens voor nieuwe djati- of' wildhoutculturcs verwerkte sommen. Kekent men deze mede, dan klimmen
de uitgaven over 1878 tot f 291 722.
Uit de bovenstaande mededeelingen volgt dat de zuivere
inkomst van 'K lands bosschen op Java geweest is: over
1878 f 751690 en over 1879 f 757 755 ').
W a t de in 1879 aan 's lands bosschen ontleende houtniu8sa betreft, is het volgende win te teekenen.
E r werden uit de bosschen afgevoerd:

door de ondernemers bedoeld sub n
hierboven, d. i. door hen die vrije beshikking hebben over het gekapte hout.

Timmerhout.

Brandhout.

54 21(5 M».

niet opgegeven. *)

door de aannemers van uitdunningsperccelen (zie * hierboven)
uit de bosselien die ten behoeve van
den lande geëxploiteerd worden (zie
i hierboven) «)
wegens in eigen beheer gekapte houtwerken , afgevoerd uit de djatibossehen
(45044 stuks, buiten het brandhout,).
idem uit de wildhoutbosseben (53 135
stuks, buiten het brandhout en de BV
dingpalmen,)

8 865 M3. »)

0 524 M>.
94000 stuks
dwarsliggers.
7 874 M3.

384 vadem.

10 823 M».
130 sading- I 700
palmen.

wegens door de inlandsche bevolking
op licentie gekapt djati- en ander hout
(52 837 stuks)

4 270 K*.

idem idem door particulieren:
in djatibossehen (518 stuks houtwerken, buiten het brandhout,). . .

137 M3.

1C2"

3

468 M .
in wildhoutbosschen (4350 stuks houtwerken, buiten de gekapte palmen en G 4C0 sading
m
« brandhout").".'' . . ' . . . . . )
*f&*
palmen.
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2 uitdunningsperceelen in Tagal en 1 in Probolinggo. Be-

halve de bovenbedoelde nieuwe perceelen werden in 1879
nog 2 andere ter exploitatie en 1 ter uitdunning uitbesteed, maar voor dit laatste (Hnlapoelung in Cheribon) •)

deden zich geen gegadigden op, terwijl ook voor de beide
kiip-perceelen de uitbesteding vruchteloos bleef, daar de
hoogste inschrijvers zich vóór het .sluiten der contracten
terugtrokken. Voor 1 dier perceelen , Mroewak Pangoeng
in Madioen , reeds vroeger in exploitatie geweest maar door
den toeiiumligen ondernemer niet afgewerkt, heeft zich
echter in de eerste maanden van 1880 een andere gegadigde voorgedaan, wien de exploitatie ondershands is h-egund voor twee jaren tegen eene janrlijksche pacht van
f 1075. De uitgestrektheid van dit perceel vindt men niet
vermeld. Het andere perceel, Kedawoeng in T a g a l , groot
ongeveer 615 bouws en in 10 jaren k-eg te kappen , zou
in 1880 op nieuw worden uitbesteed.
Voorts werd in 1879 het kap-perceel Keben Braad in
Probolinggo met 161 bouws uitgebreid, en in verband
daarmede het contract, dat den Blaten Maart 1880 zou
komen te verstrijken, verlengd tot 30 November 1881.
Voor de nieuwe exploitatie zul betaald moeten worden
f 198,32 per b o u w , benevens f 10 per M1. voor het titnnierhout van eenige verspreid staande hoornen te verkrijgen.
Van de ondernemers, wier contracten in 1879 kwamen
te eindigen, hadden alleen die van Djedong en Goenong
Gepiak in dat jaar nog hunne laatste pacht te betalen,
doch eerstgemelde bleef hierin n a l a t i g , zoodat tot geregtelijke invordering is besloten. Voor de overige kap-pereeelen
werd de in 1879 verschuldigde pacht behoorlijk afbetaald.
De 23 kap-perceelen (1 in Tagal , 1 in Pekalongan , 4
in Samarang, 3 in J a p a n , 0 in Rem bang , 2 in Soerabaija ,
1 in Pasoeroean, 2 in Probolinggo, 1 in Madioen en 2
ia Kediri) beslaan gezamenlijk eene uitgestrektheid van
13 8U0 bouws. Daarvan werden er 15 geëxploiteerd door Kuropeanen en 8 door Chinezen. Van de 8 uitdunningsperceelen
(3 in Samarang en de 5 andere in T a g a l , J a p a r a , Soerabaija, Madioen en Kediri) zijn er 5 in handen van Europeanen en 3 in handen van Chinezen.

In de aangehaalde bijlage BBB vindt men nog eenige
kap-perceelen vermeld , waarvan de contracten reeds in 1H78
of vroeger verstreken waren. Aldaar hadden echter in 1879
geen aankappingen meer p l a a t s , maar gingen de onderIn de bijlage BBB vindt men eene lijst der bestaande
n e m e n alleen voort met den afvoer van het nog aanwezige
ondernemingen voor bosch-exploitatie , op 1 Januarij 1880
vroeger gevelde hout.
ten getale van 31 , waarvan 23 kap-pereeelen (22 met vrije
Ingevolge eene onlangs verleende magtiging zal in
beschikking over het gekapte hout en 1 voor aanknp ten
J a p a r a , waar veel vraag is naar brandhout, inzonderheid
behoeve van den lande), en 8 voor het uitdunnen en zuiten diensteder suikerfabrieken, eene proef worden genomen
veren van bosschen. Onder de 23 eerstbedoelde onderneom daarvan eenige hoeveelheden voor 's lands rekening te
iningen vindt men 3 nieuwe: Tegaron in Pasoeroean,
doen verzamelen en in het openbaar te doen verkoopen.
Soeniberpoh in Probolinggo, en Kawapandjang in T a g a l ,
Omtrent den hout-afzet der verschillende ondernemingen
^root 2 0 8 , 604 en 100 b o u w s , alle drie respectievelijk voor
voor bosch-exploitatie komt in de meergenoemde bijlage
li, 8 en 1 jaar HUI Chinezen uitgegeven tegen eene jaarmede het een en ander voor.
lijksche pacht van f 5754, f 7013 en f 8010, terwijl ook
Betreffende den houthandel te Batavia en Soerabaija
1 nieuw contract in werking trad betreffende een uitdun(nopens dien te Samarang zijn ditmaal van de kamer van
ningsperceel (Kedoengboender in Samarang). Voor twee in
koophandel en nijverheid geen opgaven kunnen worden
1879 afloopende contracten, betreffende het kap-perceel
verkregen) is overigens nog het volgende vernomen.
Modjoagoeng in Soerabaija en het uitdunningsperceel Kedoengsoeren in Samarang, werd eene verlenging voor één
Te Batavia bleef de markt nog steeds overvoerd. Dienjaar toegestaan »). Overigens kwamen in of bij het eind
tengevolge konden ook de prijzen zich niet verbeteren;
van 1879 te verstrijken , en werden niet verder vernieuwd ,
o]) de publieke vendutien g i n g wegens gemis aan koopers
de oorspronkelijke of reeds vroeger verlengde contracten
meestal weinig om ; de omzet bepaalde zich dan ook voor»
betreffende de kap-perceelen Wates-Selowiré in J a p a r a ,
namelijk tot verkoop uit de hand. Hout van groote afmeDjedong in Soerabaija, Rantjawoengoe in Tagal en Goetingen werd tegen tariefsprijs of tegen hoogstens 25 pet.
nong-Gepiak in Madioen , zoomede de contracten betreffende
daarboven verkocht wanneer het min of meer krom en
weinig gaaf w a s , en tegen 50 a 75 pet. boven tariefsprijs
wanneer het gaaf was. Hout »an kleinere afmetingen werd
iets beter betaald: bij kleine hoeveelheden met 150 a 175
') De kosten der boschpolilic, in beide jaren f 51 (572, zj|n buiten
rekening gelaten.
p e t . , en bij groote partijen met 100 a 110 pet. boven
tariefsprijs , vrij aan wal. Alleen de leveringen ten dienste.
-) De hoeveelheid door de hierbedoelde ondernemers in 1879
<jrkii}il bedroeg, alleen aan timmerhout, 39 227 M3. Aanzienlijk was van den lande (aan het departement der burgerlijke openbare werken, aan de marine en aan de genie) worden
ook de aankap en de afvoer van brandhout, doeh deswege z(jn
van de ondernemers geen of slechts hoogst globale opgaven vergezegd op den overigens kwijnenden bonthandel te Batavia
kregen. Hierop maakt alleen uitzondering de onderneming Djedong
een gunstigen invloed uit te oefenen. Omtrent den boutin Soerabaija, welke uitsluitend
brandhout
opleverde,
in
1879
tot
handel in Soerabaija wordt medegedeeld dat de vraag naar
eene hoeveelheid van 2557 MJ. (Afgevoerd werden 1894 M3.)
3

) Hieronder ook klein timmerhout.

*) De in 1879 gekapte hoeveelheid bedroeg 41G5 M3. timmerhont.
s

) Aan den ondernemer van Modjoagoeng is later nogmaals een
Jaar uitstel verleend voor het ten einde, brengen der exploitatie.
Over deze beide laatste contractsjaren is geen pacht verschuldigd.
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen. 1880-1881.

«) Dit uitdunningsperceel, laatstelijk genoemd in het verslag
van 1878 bijlage ZZ blz 12. was reeds in 1875 anu een aannemer
afgestaan, die echter in 187K van zjjne verpligtingen ter zake ontheven werd. In't vorig verslag (blz 197) werd ten onregte vermeld,
dat het contract in 1877 verstreken was.
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djatihout in het afgeloopon jaiir minder levendig was
dan in 1878. Velen voorzien zich te Griame,
HH
soms tegen onverklaarbaar lage prijzen hout wordt aangebodcn.
Eenige lioutkap-ondernemers in Kexliri en Koernhaija
Wendden zich In Augustus 1879 tot de Indische Regering
nirt verzoek dat voorshands, om verdere overvoering der
houtinarkt te voorkomen , geen nieuwe contracten tot
houtaankap zouden worden uitgegeven , en dat in het
belang van de bestaande ondernemingen de afgifte van
licentien aan particulieren tot aankap van hout voor hij-

londcre doeleinden in de nabijheid dier ondernemingen mogt
worden heperkt. Tevens verzochten zij dat het Gouvernenient , met verscherping van het toezigt op heimelijken
a a n k a p , waar mogelijk zich van het voor 's landt werken
benoodigde hout door aankoop en niet door eigen aankap
zou voorzien. In beschikking op dat adres werd door de
Indische Regering in December 1879 te kennen gegeven
dat liij het aanliesteden van nieuwe hoschperceelen zoowel
niet de bestaande ondernemingen als met de gesteldheid
der houtinarkt wordt rekening gehouden , en dat ook overigens de belangen der hierbedoelde ondernemingen niet
uit het oog worden verloren, doch dat de Regering zich
vrijheid moet voorbehouden o m , wanneer hare belangen
zulks medebrengen, in de behoefte aan hout voor 'stands
welken up andere wijze dan door aanschaffing bij partieuUereu te voorzien. In Julij te voren was in gelijken geest
beschikt op een adres van een houtcontractant in Pekalong a n , waarbij mede verzocht werd dat het Gouvernement
het voer eigen behoefte benoodigde hout in den r e g e l ,
wanneer de prijzen billijk waren , bij de houtkap-onderae*

mingen m^gt aankoopcn.
Slechts van twee houtkap-ondernemingen vindt men vermeld dat zij in 1879 eenig djatihout naar het buitenland verzonden. Te Soerabaija werden namelijk naar Singapore verscheept 100 kromhouten van Lodojo in Kediri (lang 2,05 IL,
breed 15/40 M., dik 15/49 c.M.), en te Probolinggo naar
Nederland 256 M'. timmerhout (balken van geringe afmetingen) afkomstig van Kelten Brassi in Probolinggo.
Aan het in ' t vorig verslag (blz. 198) besproken voornemen der Regering, om belanghebbenden voor te lichten die
pogingen mogten willen in 't werk stellen om het Javasche
djatihout hier te lande aftrek te doen vinden voor waterstaats, en spoor weg werken , is uitvoering gegeven door de
publiekiunking (zie de Javasche Courant van 6 April 1880)
van twee nota's , waarin de uitkomsten zijn bekend gesteld
welke van vroegere proeven van dien aard zijn verkregen ,
en de noodigc wenken en opgaven zijn medegedeeld opdat
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ze met meer kans op wolslagen herhaald kunnen worden.
Teven* werden bij het departement van binnenlandse!) best uur Ie Batavia ter inzage gelegd verschillende bestekken
van rijkswerken, waarbij onder zekere voorwaarden djatihout in plaats van eikenhout zou kunnen worden toegelaten.
Voor den dienst van het boschwezen werden in 't laatst
van 1879 weder 2 Nederlandsche jongelieden uitgezonden ,
die hunne technische opleiding in Pruissen hadden voltooid.
Hij hunne aankomst in Indio was echter de formatie in
den rang van adspirant houtvester compleet, zoodat zij
niet dadelijk in het kader konden worden opgenomen,
maar zij zijn niettemin werkzaam gesteld onder genot eener
toelage boven hun voorloopig traktement. De overige reugen waren mede in den aanvang van 1880 overeenkomstig
de formatie ltezet; alleen ontbrak 1 houtvester der derde
klasse. Overigens bevonden zich op dat tijdstip in Indie
op non-activiteit 1 inspecteur van het boschwezen , en hier
te lande met verlof mede 1 inspecteur (die sedert 'slands
dienst met pensioen heeft verlaten) en 4 houtvesters (2 der
eerste en 2 der tweede klasse). Van de 3 kweekelingen ,
die aan de akademie voor boschwetenschappen te NeustadtKberswaldc den cursus 1879/1880 volgden , wordt er dit
jaar 1 ter Iteschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld. Nieuwe kweekelingen zijn dit jaar niet in opleiding
genomen. Intusschen is bij Koninklijk besluit van 29
Augustus 1880 n°. 21 bepaald dat in 't vervolg de kweekeliugen bij voorkeur zullen gekozeu worden uit hen die
aan de rijkslandbouwschool (te Wageuingen) het diploma
vau landbouwkundige hebben verworven ; eerst wanneer
de zoodanigen niet beschikbaar zijn , zullen jongelieden in
aanmerking komen die hebben voldaan aan het eindexamen
eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus.
c.

Veeteelt.

Omtrent de getalsterkte van den veestapel op Java en
Madura zijn geen andere gegevens beschikbaar dan die
welke ontleend zijn aan de veelal moeijelijk te controleeren
opgaven van de inlandsche hoofden. Voor sommige strekeu , bijv in Bantam, de Preanger regentschappen enz.,
waar talrijke kudden vee in 't wild in de bosschen rondzwerven, is trouwens het aanhouden van naauwkeurige
staten nopens het aanwezige vee ondoenlijk. De laatst
ontvangen opgaven , nog slechts het jaar 1878 betreffende ,
volgen hieronder, en vermelden tevens, zoo als in de
laatste jaren gebruikelijk w a s , bet getal voertuigen dat
in elk gewest wordt aangetroffen voor het vervoer van
personen en voor het vervoer van goederen.

Paarden.

Te zamen.

Aantal
beesten, gemiddeld
per
1000 inlanders. a)

Voertuigen bestemd
voor het vervoer:
van
personen.

vau
goederen.

11602

188 239

249

328

935

16 685

30 005

283 476

321

2 980

7 131

4 926

6 279

116 278

399

146

2 339

209 588

7170

81407

298 165

238

797

3 893

Cheribou

186 019

1514

35 350

222 883

180

578

2462

Tagal

151134

1388

11975

164497

177

1 374

3 320

59 143

2 749

6 814

68 706

135

298

1813

305

3116

765

7 910

7 471

32 919

Bantam

174 739

Batavia

236 786

Krawang

105 073

Preanger regentschappen

.

Pekaloiigan

1898

Samarang

179 851

55 983

13 285

249 119

198

Japara

141 162

1583

11007

153 752

186

1 443 495

93 896

207 724

1745115

Transportc eren.

—

at Veruiüs het vee dat aan Europeanen en andere niet-inlanders toebehoort niet afzonderlijk is opgegeven , en bovendien in elk gewest s'eclits (en zeer klein gedeelte van de opgegeven totalen kan uitmaken, is b(j deze beitkening van de veronderstelling uitgegaan
(Int de gilteele veestapel het eigendom der inlandsche bevolking is.
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Voertuigen bestemd
voor het vervoer:

Aantal
beesten, ge

Ruuderen,
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1'er transport

1'aardon

Te zamen.

in Midi'ld

per
1000 iiil.-in
der».

van
personen.

van
goederen.

1443495

93 896

207 724

1745115

7 471

32J19

227 071

128 908

55 594

411573

411

599

1 397

173 335

193 840

42491

409 666

254

1761

7 815

30 672

152 598

59 707

242 977

374

1166

6 721

10 728

148 895

37 806

197 429

455

773

10 296

23 672

155 120

45 400

224 192

543

373

4 929

15241

59 801

24 663

99 705

1026

24

956

129 337

68171

10 277

207 785

208

177

220

211 667

176

237

1305

90 893

111917

8857

53 549

116 738

10 455

180 742

260

205

156

99 348

131 378

14 255

244 981

551

243

4 256

157 364

94 915

28015

280 294

302

536

3 606

186 662

137 727

38 585

362 974

374

220

970

185 488

50 467

28 045

264 000

366

498

3 743

53 956

276 768

20361

351 085

450

486

2 2"8

.

2880811

1 921 139

632235

5 434 185

288

14 869

81567

Volgens het vorig verslag
waren ceze cijfers in 1877.

2 754 498

1 727 841

618411

5 100 750

274

14 259

77 257

Volgens de opgaven over de vermelde lOjarige
tijdvakken waren gemiddeld per jaar aanwezig:
TIJDVAKKEN.

Buffels.
1839 t/m 1848. .
1849 t/m 1858. .

Runderen.

Paarden.

In welke verhouding de veestapel volgens de bekende
statistieken stond tot de uitgestrektheid der bouwgronden
van de inlandsche l>evulking en tot hare getalsterkte, is te
zien uit het volgende staatje.
Per 100 bou ws (met eerste gewassen) beplante gronden beschikte
de inlandsche bevolking over het navolgend aantal:

TIJDVAKKEN, a )

——
'

il II

<~

CC

m

Per 1000 inlanders
telde men aan:

Ma

paarden.

Uit sommige gewesten zijn weder opgaven verkregen
die zeer afwijken van de laatstbekende getallen, zoodat
de verschillen aan andere oorzaken dan aan werkelijke toeof afneming schijnen te moeten worden toegeschreven. Vooral
is zulks ditmaal het geval met de opgaven betreffende
Djokjokarta en Soerakarta. Ophelderingen kunnen echter
ten deze niet worden verstrekt. Intusschen schijnt aan de
jaarlijks geleverde cijfers , beschouwd over eene reeks van
jaren , toch altijd eene betrekkelijke waarde te mogen
worden toegekend '). Hier volgt dan ook een aan de bestaande gegevens ontleend overzigt van de cijfers betreffende
den veestapel in 19 van de bovengenoemde 22 gewesten
op Java *) gedurende de vier tienjarige tijdvakken sedert
1838, waaronder ter vergelijking de totaalcijfers van diezelfde gewesten over 1878 afzonderlijk worden vermeld.

runderen.

Te zamen.

1839 t/m 1848 .

.

91<

33»

22

146? 176* 64»

42*

1849 t/m 1858.

.

87*

34'

22'

143' 175? 68»

44'

4

1859 t/m 1868 .

.

93»

41=

23

J58'

174? 76'

42'

294»

Te zamen.

1869 t/m 1878 .

.

91'

60»

22

163' 154' 84»

37'

276»

1878 (alléén) .

.

83

49»

19»

152'

147» 88T

34'

270»

.

1301 576

473 651

312 879

2088106

.

1 479 262

577 439

376 401

2433 102

479 015

3 292 312

1859 t/m 1868. .

.

1 954 613

858 684

1869 t/m 1878. .

.

2 259 38G

1246 058

546 702

4052 146

1878 (alléén) . .

.

2 333 357

1401 393

539 599

4 274 349

. ') Zooals reeds op blz. 1 werd medegedeeld, zijn dit jaar vyfjarige tellingen in de dessa's bevolen, die zich ook tot den veestapel
*ullen uitstrekken. Men mag zich dus vlejjen later over meer naauwkeurige gegevens te zullen kunnen beschikken.
) Nopens Madura zijn over de jaren 1839 t/in 1878 geen doorloopende opgaven bekend; evenmin nopens de residentien liat.ivia,
ujokjokarta en Soerakarta op Java.

o) De berekening over het eerstvermelde tienjarig tijdvak berust,
wat de bouwgronden betreft, op een jaarl(jkseh gemiddeld totaal van
1422 891 bouws, hoezeer het Koloniaal Verslag van 1849 blz. 201
een lager cijfer aanwijst. Het is namelijk gebleken dat in de da:ir
vermelde totalen over de negen jaren 1839 t/m 1847 door eene vergissing niet zjjn opgenomen de beplante velden in de residentien
Madioen en Kediri, die wél begrepen zjjn in de ter aangehaalde
plaatse opgegeven totalen betreffende 1848 en 1849.
Uit het eerste overzigt is dus al' te leiden dut de veestapel op Java gestadig toenam ; uit het laatste dat die
toeneming in evenredigheid minder sterk was dan de toeneming der lievolking en van haren landbouw.
Over de verwoestende ziekte, waardoor de buffels en
runderen in sommige gedeelten van West-Java in den laat-
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sten tijd zijn geteisterd geworden , behoeft hier niet te
worden uitgeweid nu de uitvoerige mededelingen op lil/..
106-108.
Gevallen van miltvuur en ciitnrrhule koortsen deden
zich , als gewoonlijk , in alle gewesten onder het vee voor.
Het miltvuur vertoonde zich vrij hevig in ('heribon , J a p a n .
Tagal en Samurang.
Gebrek aan veevoeder bestond nergens. Waar men aan
de weidegronden niet genoeg had . liet uien het vee oj> de
afgesneden padivelden grazen , of' g i n g de bevolking op
de hooger gelegen gronden gras voor de beesten snijden.
Door een gepensioneerd officier van het Indisch leger werd
een nieuw voedergewas aan de hand gedaan, waarmede thans
in 's lands plantentuin te Buitenzorg proeven worden genomen. Over de proef-aankweeking aldaar van de reana
luxurians , een in andere landen hoog gewaardeerd voedergewas, zie men bis. 97 hiervoor.
Het slagten van onvolwassen dieren werd zooveel mogelijk
van bestuurswege tegengegaan.
Omtront de verschillende landelijke ondernemingen , waar
van het fokken van vee werk wordt gemaakt (zie vorig
verslag bis. 198), is ditmaal niets bijzonders mede tedeelen. Alleen wordt, berigt dat de veefokkerij op het land
Argalingga in de Preanger regentschappen , ten gevolge
van de veepest, geheel is te niet gegaan.
De van regeringswege in 't werk gestelde poging om
het fokken van paarden in genoemd gewest te bevorderen
(verg. vorig verslag blz. 199) heeft gedurende het eerste
jaar der proef weinig uitkomsten opgeleverd. De
resident geeft als reden o p , dat de lieschikbaar gestelde
Makassaarsche , Sandelwood- en Soembawa-dekhengsten (die
van Battaksch ras waren op het einde van 1879 nog niet
aangekomen) te klein zijn om den Soendanezen bijzonderen
lust te geven er hunne merries bij te brengen. De Preanger-bevolking wordt gezegd meer geneigd te zijn om zich
toe te leggen op het fokken van hooge, dan van sterke
en wèl gebouwde paarden , omdat de laatsten bij de o p koopers minder gewild zijn dan de eersten. Enkele personen
in de afdeeling Tjitjalengka , die zelf dekhengsten bezitten , eisenen f 5 dekgeld , en toch wordt voor dit doel van
hunne paarden — omdat zij hoog zijn — meer gebruik
gemaakt dan van de aan het Gouvernement toebelioorende
hengsten , voor wier gebruik slechts f 1,50 dekgeld is te
betalen. Een der door de Regering aangekochte dieren
(Saudelwood-schimmel) was echter nog al gezocht, maar
juist dit dier stierf in October 1879.
De vroeger zoo bekende Preanger-wedrennen, die sinds
eenige jaren gestaakt waren, zouden in den loop van 1880
op nieuw te Bandong gehouden worden. In het najaar
van 1879 werden ook te Soerabaija, of althans in de nabijheid van die plaats, wedrennen en eene harddraverij
gehouden , welke zoo goed voldaan moeten hebben dat
aldaar mede eene wedloop-vereeniging is opgerigt. De
Buitenzorgsche wedloop-sociëteit zag hare pogingen tot
veredeling van het paardenras in 1879 weder gesteund door
een subsidie van f 5000 uit 's lands kas. Dit gezelschap
hield zijne jaarlijksche wedrennen , benevens eene tentoonstelling van paarden en ander vee. Ook in den plantenen dierentuin te Batavia had in het afgeloopen jaar weder
eene tentoonstelling plaats van paarden , vee enz.
§ 2.

BuUenheziltingen.

1°. Atjeh en onderhoorigheden.
Het behoeft geen betoog dat nopens den landbouw, het
boschwezen en de veeteelt in Atjeh en onderhoorigheden
nog weinig mededeelingen gedaan konden worden door
het hoofd van gewestelijk bestuur. Aangaande de cultures
aldaar is evenwel het een en ander te berigten wat hier
eene plaats schijnt te moeten vinden. Voor een deel zijn
de hier volgende aauteekeningen ontleend aan hel, laatste
verslag van het Nederlandsch consulaat t e l ' i n a n g , over 1878.
Aan peper werd in dat jaar uit A1jeh , en wel voornameiijk van de westkust, naar Pinang slechts weinig minder
uitgevoerd dan in de jaren vóór den oorlog, namelijk
133 778 pikols, tegen gemiddeld 140 000 pikols 'sjaarsin
1872 en vroeger. Berekend tegen den gemiddelden marktprijs te P i n a n g , in 1878 slechts (is/4 dollars (tegen bijv.
12 1 /. dollars in 1874), kon de derwaarts uitgevoerde peper
geschat worden op eene waarde van p. m. f 2'/ 4 millioen.

Over de uitvoeren in de jaren 1874 t o t e n met 1877 zie men
het vorig verslag blz. 1 1 , noot 4.
Heu tweede hoofdartikel van uitvoer uit Atjeh zijn pinang- of betelnoten , waarvan echter slechts ongeveer de
helft naar Pinang en het overige regtstreeks naar de kust
j van Coroniandel (Madras) wordt afgescheept. Over de jaren
1870, 1877 en 1878 vin.lt men als uitvoer naar Pinang
opgegeven 72 9 0 1 , 03400 en 53 705 pikols, terwijl die
; naar Coroniandel geschat wordt op 45 000, 58 000 en
I 01 500 pikols. De prijzen der te Pinang aangevoerde 1ste
; soort noten waren in 1X78 bijzonder hoog en liepen van
j f' 10 tot f 18 per pikol.
Omtrent de In grooto hoeveelheden naar Coromandel
, uitgevoerde hoeveelheden rotting zijn geen opgaven ont\ rangen ; te Pinang wisselden de aanvoeren van Atjeh-rotting
j in genoemde drie jaren af tusschen 720 , 254 en 005 pikols.
Voor het eerst sedert, eenige jaren kwam in 1877 en
i 1S78 in de staatjes ter Atjeh's noordkust weder rijst voor
den uitvoer beschikbaar ; de hoeveelheid , die in beide jaren
te Pinang ter markt k w a m , bedroeg 080 en 1706 pikols.
Ook de uitvoer van huiden werd levendiger (3144 pikols
I in 1878, tegen 1201 pikols in 1877), hetgeen zeker voor
| een deel een gevolg was van het ophouden der veeziekte,
die in 1870 en 1877 ter noord- en oostkust van Atjeh vele
verwoestingen onder den veestapel moet hebben aangerigt.
Op blz. 142 hiervóór is gezegd dat eenige staatjes ter
westkust van Atjeh ook konij produceeren , doch in zeer
geringe hoeveelheid. In Loóïig heeft het Gouvernement die
cultuur aangemoedigd door geldelijke voorschotten (verg.
vorig verslag blz. 11). Van de tot stand gebragte aanplantingen werden in het afgeloopen jaar 30 pikols geoogst
(zijnde gemiddeld ''„,„ pikol per 10 hoornen). Tengevolge
van de slechte bereiding bedong het product (dat niet gesorteerd was) slechts 12 dollars per pikol, zoodat de plant e r s , na aftrekking der belasting, 9 dollars overhielden.
De tabaksonderneming van de Nederlandsche Handeb
maatschappij in Edi (Atjeh's oostkust) wierp in 1879 een
oogst af van 50 660 K G . , tegen 12 944 K.G. in 1878. De
hoedanigheid van deze tabak werd niet ongunstig beoordeeld, maar de oogst was gering in verhouding tot de
ontgonnen uitgestrektheid. De oorzaak schijnt gelegen in
de gesteldheid van het terrein, dat deels heuvelachtig,
deels moerassig is. Toen de aanplant voor 1880, die op
zeer ruime schaal was ondernomen , andermaal ongunstige
uitkomsten gaf (de meeste plantjes stierven kort na de
overbrenging uit de kweekbedden in den vollen g r o n d ) ,
is besloten de onderneming op te heffen , daar geen betere
terreinen in het landschap waren te vinden dan diep in
het binnenland, w a a r , bij gemis aan verkeerswegen, eene
ontginning uit een geldelijk oogpunt niet mogelijk geacht
werd. Met 1 Augustus jl. is dientengevolge de onderneming door aankoop der gebouwen en verdere eigendommen
in handen van den radja overgegaan. Op de reeds ontgonnen
<rronden zal thans voor zijne rekening peper geplant worden.
Het tot dusver, ter liescherming van de onderneming, te
Kemoening gestationeerde detachement militairen (zie vorig
verslag blz. 200, noot 1,) keerde een paar weken later naar
de bent ing ter hoofdplaats Edi terug.
2'. Sumatra's Westkust.
Hijst en ticeede gewassen. De rijstoogst was in 1879 over
het algemeen zeer goed , behalve in een gedeelte van de
afdeelingen Tanah Datar en XIII en IX Kotta's van de
Padangsche Bovenlanden , waar de aanplantiugen veel te
lijden hadden van de langdurige droogte en van de verwoestingen door insecten aangerigt. De mislukkingen waren
evenwel niet van dien aard dat er schaarschheid van rijst
door ontstond.
Uitgevoerd werden 1162 pikols rijst naar Pinang en
Atjeh, en 17 242 pikols naar Benkoelen, Kroë en Mokko
Mokko, te zinnen 18404 pikols, tegen 35898 pikols in 1878').
In enkele gedeelten der residentie Padangsche Bovenlanden werden pr.,even genomen met het planten van padi
volgens het systeem HOI.I.K. In Tanah Datar mislukten de
') Deze opgaven verschillen met die in het verslag der Padangsche
kamer van koophandel, hetwelk hierachter onder de b(|Ingen van
dit hoofdstuk wordt aangetroffen. De oorzaak ligt hierin, dat inde
opgaven der kamer niet is begrepen de uitvoer met inlandsch getuigde vaartuigen.
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proeven ten gevolge van gebrek MO water in den tijd toen

de aanplant daaraan behoefte had. In de onderomeeling
Poear Uatar waren de uitkomsten naar vvenscli , zoodat
hoofden en bevolking werden aangespoord van de opgedane
ondervinding partij te trekken.
De rijstprijzen wisselden in 1879 af t'isschen f 0,15 en
f 10,80'per pikol.

De afloop van den oogst der tweede gewfl len was bevredigend.
Klappers. Aan de klappercultuur wordt nog gedurig
uitbreiding gegeven. Afzonderlijke klappertuinen vindt men
op de koraal-eilanden lang! de kust en in Benige streken
langs het strand. De handel in klappers en olie op de
binnenlandse!:" markten la geer levendig. De uitvoer van
olie naar Atjeii wordt geschat op ruim 100 000 liters; die
naar havens binnen het tolgebied doch buiten het gewest
zelf gelegen op ongeveer dezelfde hoeveelheid. De klappers
golden van f 20 tot f 35 per 1000 s t u k s ; de olie van f 0,60
tot f 1,10 per vierkante flesch.
Koffij. Het onderhoud der vruchtdragende plantsoenen ,
even als het plukken der botsen, liet ook in 1879tewenschen over. Herhaalde aansporingen en soms ook bestraffingen waren noodig. Toch bleek de strafbedreiging (ordonnancie van 2"> November 1878 , Indiach Staatebhvl n*. 309,)
meestal voldoende om de nalatigen en onwilligen tot
h u n pligt te I,reugen.
Bij een bezoek, door den hoofdinspecteur der koffijcult u u r in Junij 1879 aan een ge'eelte der Pa langsebe Bovenlanden g e b r a g t , werd bevonden dat aan de jongste aanplantingen veel zorg was besteed , zoodat deze dan ook
overal een goed voorkomen hadden.
Naar aanleiding van die inspectie werden de in 1877
(zie het verslag van dat jaar blz. 211) gegeven c u l t u u r voorschriften in Jamiarij jl. in sommige opzigten gewijzigd.
Dientengevolge zal het planten van schaduwboomen niet
meer onvoorwaardelijk moeten worden n a g e l a t e n ; is het
toppen der koffij hoornen , althans in de op last aangelegde
t u i n e n , verboden; is eenige speling in de vroeger voorgeschreven uniforme plantwijdte aanbevolen , in dier voege
dat te rade worde gegaan met de geaardheid van den
bodem ; terwijl eindelijk is bepaald dat de uitgeschreven
bijplantingen, behalve soekoe's- en negorij'sgewijze, ook
kampong?gewijze mogen plaats hebben, en zelfs door
iederen kampongbewoner afzonderlijk, mits het bestuur in
staat zij te zorgen voor het behoorlijk tot stand brengen en
het in goeden staat houden der bijplantingen.
Van het denkbeeld om ter Sumatra's Westkust bepaalde
streken aan te wijzen , die voor de gouvernements-koffijcultuur behooren gereserveerd te blijven, i s , gelijk reeds
op blz. 83 hiervóór werd medegedeeld, voorshands afgezien, in afwachting dat bruikbare gegevens voor eene
doelmatige aanwijzing dier streken zullen verkregen zijn.
Volgens de ontvangen opgaven zou len in 1879 zijn
bijgeplant 5 754 715 hoornen.
De koffijoogst (in 1877 175 0 3 4 , doch in 1878 slechts
82 351 pikols,) bedroeg in 1879 112 030 pikols, namelijk
91 092 in de Padangsche Bovenlanden, 15120 in Tapanoli en 3818 in de Padangsche Benedenlanden '). In het
geheel werden 2155 pikols als inférieure soort ingeleverd.
De kwaliteit der koffij, vooral die van Mand heling en
Ankola (Tapanoli), was zeer goed. Het product uit de
Padangsche Bovenlanden bleek minder goed gesorteerd ;
hierop is de aandacht van de besturende ambtenaren g e vestigd geworden.
De bladziekte kwam in 1879 nog hier en daar sporadisch
voor, doch is gebleken van weinig nadeeligen invloed op
de productie te zijn. In de afdeeling L Kotta's heeft eene
r u p s , aldaar onder den naam » sipadi" bekend, aan sommige der jonge koffijplantsoenen veel nadeel berokkend.
Het aantal m a n t r ï s voor de cultures w e r d , zoo als
reeds op blz. 11 hiervóór is gemeld, in 't laatst van 1879
met 3 vermeerderd ten behoeve van de nieuwe onderafdeeling Öilindong. Ten behoeve van de nieuwe afdeeling Padang L a w a s , mede in Tapanoli, en van de nieuwe onderafdeeliug Pangkallau Kotta Baroe met XII Kotta Kampar
') De oogst van 1880 werd omstreeks het eind van Juiy jl. geraamd op 122 000 pikols, waarvan toen reeds 91578 pikols waren
ingeleverd.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1830-1881.
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in de Padangsche Bovenlanden waren reeds in den aanvang 1
van bet jaar 0 en 2 cultuurmantri's in dienst gesteld.
Aan het voornemen om een zeker getal dezer inlandscho

beambten aohtereenvolgena voor eenigen tijd op Java te
laten dienst doen , ten einde hen vertrouwd te maken met de
daar gebruikelijke wijze van werken (vorig verslag blz.
200), is reeds een begin van uitvoering gegeven.

Vermeerdering der gelegenheid tot inlevering van koffij
werd op verschillende plaateen, vooral in de Padangsche
Bovenlanden, voorbereid, ü p een paar plaatsen kwamen
de pakhuizen of hulppakhuizen in 1879 of in de eerste
maanden van 1880 gereed en werd tot hunne openstelling
overgegaan. In de straks genoemde onderafdeeling Pimg-

kallan Kotta Baroe en XII Kotta Kampar i waar men aan*
vankelijk 2 pakhuizen dacht noodig te hebben , zal echter
ééne inkoopplaats voldoende zijn , en is ook geen afzonderlijke pakhuismeester noodig gebleken , zoodat de schrijver
van den controleur met den inkoop is belast.
Omtrent de veilingen van Suiimtra-koffiJ, in 1879 en de
eerste helft van 1880 te Padang gebonden, kunnen de
navolgende opgaven worden verstrekt.

Veiling
van:

Soort

Hoeveel-

der

heid

koffij.

(in pikols).

1'

20 600

2'

1000

15 060

15,06

1'

32 600

1 913 640

58,70

2"

600

7 550

12,58'

28 000

1 671 530

59,69 r

Gemiddeld
Opbrengst.

per
pikol.

1879.

28 Maart . . .
2 Julij. . . .
24 September
18 December.

i

600

7 890

i! r2'

22 400

1 483 620

66,23'

400

8 210

20,52'

8»
Te zamen
1880.

28 Junij. . .

60,00

»

!

103 600

23 Maart. . .

f 1 236 020 f

(
\
'

l'
22*

2 600

f 6 304 810 f
f

38 710 f

13,15

60,85
14,88

106 200

f 6 343 520 f

59,73

26 400

1 562 470

59,18 *

600

11500

19,66'

36 000

1 931 230

53,64»

400

8420

21,05

Muskaatnoten, peper, gambier encassia. In tegenstelling
met de pepertuinen (zie vorig verslag blz. 201) zijn in dit
gewest de aanplantingen van muskaatnoten nog al van
beteekenis. In sommige dier aanplantingen werd eene ziekte
waargenomen , ten gevolge waarvan vele vruchten onrijp
afvielen. Voor gepelde noteu werd te Padang f 150 ;i
f 1 7 5 ; voor foelie f 75 a f 85 per pikol betaald.
Het product der gambier- en cassia-cultuur wordt meerendeels door Chinezen opgekocht. De oogst was g o e d ,
doch in de beide laatste jaren ondergingen deze cultures
geen uitbreiding. Voor de gambierkuekjes werd, naar g e lang van de grootte, f 3 a. f 7,50 per 1000 stuks betaald;
voor de cassia is ditmaal geen prijs opgegeven.
Suiker, indigo, tabak. Suikerriet wordt alleen voor
eigen behoefte geteeld.
Voor de indigo-cultuur openbaarde zich meer b e l a n g stelling toen in de laatste maanden van 1879 de prijs van
indigo bladeren steeg, en wel van f 5 tot f 15 p e r k a r r e vracht.
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De labaksteelt wordt voornamelijk in de Padangache
Bovenlanden gedreven. Do oogst was H K bevredigend. Het
product werd voor f27,50 tot f35 per krandjang verkocht.

[Noderl. (Oost-) Indie.j

Het aantal vaste arbeiden op deze ondernemingen is teer
gering. De morste arbeiden zijn dagloonen, die f 0,25 a
f 0,50 diiiigs verdienen. <>p de onderneming Gadang Batoe

trachtte men met vaste arbeiders van Java te werken ,
Veeteelt. De door de hoofden verstrekte opgaven wijzen
maar deze proef moet als geheel mislukt worden beschouwd.
op MM vermeerdering van den veestapel. In Groot-MandOp Aik Sisoina is hot moeijelijk werkvolk in den omtrek
heling en Silindong (residentie Tapanoli) heeft gedurende
te vinden i men hooft daarom hij wüie van proef Nbeeera in
het afgeloopen j;iar eene ziekte onder het vee goheerscht, I dienst genomen tegen een maandgeld van f 10,50 a f 15.
die voortd in laatstgenoemde onderafdeeling veel karbouwen ,
runderen en varkens deed sterven. Volgens deskundigen
3°. Benkoelon.
was de riekte niet de eigenlijke veepest. Ter verbetering
Hijst en tweede g/trassen.
Do gunstige verwachtingen
van het paardenras worden door enkele hoofden goedo
omtrent don oogst van 1879 (zie vorig verslag blz. 201)
dekhengsten aangekocht; tot nog toe evenwel met weinig
hebban zich varwenenlHkt. Zoowel de padioogm alt die der
resultaat.
tweede gewaawn loverden voldoende uitkomsten o p , lietgeen hoofdzakelijk te danken was aan de overvloedige
Europesehe landbouwnijverhcid.
De ter Sumatra's Westregens en aan de goede kwaliteit van hot laad , dat vim
k u s t wettig gevestigde landbouwondernenüngen beschikten
Itestuurswege aan de bevolking was verstrekt. Over gebrek
alle over gronden door het Gouvernement in eripacht afgeaan voedsel kon dan ook nergens worden geklaagd.
staan , en wel in de jaren 1876 tot en met 1879. Het aantal
Het teelen van rijst op natte velden onderging hier en
w e r d , zoo als reeds op blz. 83 hiervóór is aangeteekend,
daar eenige uitbreiding. Dit was vooral het geval in de
in laatstgenoemd jaar met 3 vermeerderd : Rimboe Datar
afdeeling Mokko Mokko , waar gronden tot sawahs werden
en Kaijoe Kapoer in de Padangache Benedenlanden , en
bewerkt die vroeger jaren lang braak hadden gelegen.
Goegoe in de Padangsche Bovenlanden. Rij het einde van
Hier en daar, meer bijzonder in Manna, Kauer en K r o ë ,
1879 telde men dientengevolge onderstaande 12 ondernewerden nieuwe irrigatiewerken aangelegd.
mingen voor de teelt van kofrij en 4 voor de teelt van padi
of van padi en vruchtboomen. (Voor meerdere bijzonderDe rijstprijzen wisselden af tusschen f 8 en f l o p e r pikol.
heden zie men bijlage CCC.)
Muskaatnoten en kruidnagelen.
Terwijl de cultuur van
muskaatnoten van lieverlede afneemt, wordt daarentegen
van de kruidnagelteelt gaandeweg meer werk gemaakt.
De groote winsten , die enkelen met den verkoop dezer
Naam
Grootte A a n Prospecerij te Batavia en te Padang behalen , zijn voor vele
van het
strandbewoners een prikkel om zich meer op deze cultuur
ductie
perceel plant
der
Residentie.
toe te leggen. In de afdeelingen Kauer, Manna en Kroë
(in
(in
(in
moeten reeds vrij aanzienlijke kruidnageltuinen zijn aangeonderneming.
bouws). bouws). pikols).
legd. Opgaven omtrent den oogst of den uitvoer zijn niet
ontvangen.
Koffij-ondernemingen.
Padangschei Loeboe Gedang
Benfden- j
landen. .Rimboe Datar
| Kotta Zuydewijn
• Gadang Batoe .

I

Soerian 1 .
.
<
Padangsche Soerian
II .
Bovenlanden.

.

.

Aik Sisoma.

Andere

5

1332

1100

1700

2 041

550

300

260

293

30

88
52

635
320
771

160
600
28
160
175

7 751

3117

1061

.

.

° e Pieë.

a)

«)
178
»)
2 748

ondernemingen.

/Zonder naam .
Padangsche\R

34

400

j Si Berasap . .

imb

132

Gedang

Loeboe
Oost.

Loeboe Soelassi.

Tapanoli.

20

268
i
192
196

.

i Kaijoe Kaleh

I Goegoe

500
35

.

.
.

Benedem fciambang, enz. .
landen. /
1
Kaijoe Kapoer . .

26 c) 10 SOpik.padi
10 20 » »
51
9 d) 4'/, 48 » »
5
30 » »

n

91

27 148» »

o) Nog geen product geoogst.
b) Productie niet opgegeven.
e) Bovendien waren 6 bouws met klapperboomen beplant, die
echter nog geen product afwierpen.
rf) Bovendien was 1 bouw met vruchtboomen beplant.

Koffij. Deze cultuur wordt het meest aangetroffen in
de afdeelingen Manna en Kroë. Geregelde plantsoenen worden echter niet aangelegd, maar men plant de koffijboompjes
op de ladangs en zaait daartusschen de padi. Over 't algemeen wordt aan de pluk en de hereiding nog weinig zorg
besteed , maar de kwaliteit van het product verbetert toch
gaandeweg, 't geen hieraan is toe te schrijven dat de opkoopers naauwlettend acht geven op de kleur en soort der
boonen. In het afgeloopen jaar besteedden zij gemiddeld
f 25 voor den pikol. Het product wordt over Lahat naar
Palembang uitgevoerd. Een voldoend middel van hestaan
levert de koffijcultuur in deze streken nog niet op.
Veeteelt. De veestapel nam gedurende 1879 niet toe. In
de afdeeling Ommelanden van Benkoelen en Manna hadden
de karbouwen veel te lijden van miltvuur en bloedafgang.
In April jl. heeft zich ook in dit gewest de veepest vertoond, zonder echter groote uitbreiding te verkrijgen
(verg. blz. 108 hiervóór).
4°. Lampongsche districten.
Rijst. De rijstoogst was in 1879 zeer gunstig. De prijzen , die in de eerste drie maanden van het jaar afwisselden tusschen f 9 en f 15 per p i k o l , daalden in April
tot f 8 en f 4. Vóór het invallen van den nieuwen oogst
heerschte tijdelijk schaarschheid van rijst in de afdeeling IV
Marga's en ter hoofdplaats Telok Betong. Van bestuurswege werd toen rijst van Batavia ontboden ten verkoop
aan de bevolking.
Peper. Even als in vorige jaren heeft de pepercultuur,
die bij de bevolking zeer gewild i s , in 1879 weder meer
omvang gekregen. De oogst voldeed aan de verwachtingen,
terwijl de prijzen, die in 't begin van 1879 slechts f 10
beliepen, in den loop van het jaar tot f 17 en f 21,50
per pikol stegen.
Tabak en muskaatnoten. Hoewel de grond in vele streken
van dit gewent zeer goed is voor de tabaksteelt, wordt
deze toch alleen voor eigen gebruik gedreven. Toch is de
opbrengst voor de plaatselijke behoefte niet toereikend,
zoodiit ten deele daarin moet worden voorzien door invoer
van Java en de Palembangsche bovenlanden. De prijs der
tabak was van f 0,50 tot f 0,75 per katti.
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In <le afdeeling Soinangka is men sedert ormhpi jaren
bMnnneD niet liet aanplanten van inuskaatuoten ; ITO mOOStfl
booinen zijn echter nog te jong om veel op te brengen.
Kof/ij. Wegens de weinige zorg die aan de cultuur en
de bereiding wordt ten koste gelegd (zie vorig verslag
blz. 202) is de Laiiipong-koffij over 't algemeen van zeer

inférieure hoedanigheid, De planten bedongen f 20 a f40
per pikol. Ten gevolge van de goede gemeenschapsmiddelen
werd op de plaateen van uitvoer slechts weinig méér hetaald. Het product wordt voor het ineerendeel naar Batavia
afgescheept.
Bosschen. Volgens de ontvangen opgaven zouden van de
afdeeling Sepoetih naar Java zijn uitgevoerd 70 856 planken (tegen f 4 a S de 100 stuks) en 280 balken (tegen f2 a
f 3 per stuk). Ook uit de afdeeling Sekampong wordt hout
verscheept; opgaven omtrent de hoeveelheid zijn echter
niet ontvangen. Inzameling van hoschproducten vond weder
op groote schaal on algemeen plaats. Uitgevoerd werden ,
voor zooveel hekend, 13 807 pikols dammer (tegen f 20 a
f 30 per pikol), 24 475 hossen rotting (tegen f 1 a f 1,75
per hos van 200 stuks), 168 500 stuks semamboe-rotting
(tegen f 18 per 1000 stuks), 41 pikols gomelastiek (tegen
f 70 a f 100 per pikol), 17 pikols was (tegen f 100 per
pikol), en 823 K.G. vogelnestjes, waarvan de waarde niet
is opgegeven. Het stijgen en dalen der prijzen hangt geheel af van de marktprijzen te Batavia en Singapore.
"Wederom is de bevolking hij herhaling gewaarschuwd om
hij het inzamelen van hoschproducten en het kappen van
hout niet met roekeloosheid te werk te gaan.
Veeteelt. Omtrent den veestapel in dit gewest is weinig
anders gemeld dan dat er zich gedurende eene korte poos
de runderpest vertoonde (verg. blz. 108 hiervóór). Uitvoer
van vee had plaats naar Palembang, maar was niet groot.
5°. Palembang.
Hijst. De rystbouw op drooge gronden mislukte gedeeltelijk ten gevolge van de aanhoudende regens gedurende
den oostmoesson, waardoor het gekapte hout niet tijdig
genoeg kon verbrand worden. De cultuur op natte gronden
daarentegen slaagde vrij goed. In Djambi heerschte in een
paar duessoens gebrek aan rijst en wel in die mate dat
hulp van bestuurswege noodig was. Op verzoek en op
kosten van den sultan werden 4C0 pikols rijVfc derwaarts
gezonden, welke in den eersten nood voorzagen.
Koffij. Deze cultuur onderging eene aanmerkelijke uithrhiding in de afdeelingen Tebing T i n g g i , Lahat en Kommering en Ogen Oeloe. De productie was overvloedig en
de hoedanigheid der koffij zeer goed Van Palembang
werden verscheept 29 408 pikols koffij , waarvan 28 704
naar J a v a , 75 naar Borneo, Ban ka en Billiton , 2 naar
Djambi, en 717 naar Singapore. Rekent men hierbij nog
de vrij aanzienlijke hoeveelheid die over land naar Benkoelen werd uitgevoerd, dan kan men de koffij productie
van Palembang gedurende 1879 veilig op omstreeks 50 000
pikols stellen. Op de plaats van productie werd f 30 a
f 3 5 , te Palembang f 45 a f 50 per pikol betaald. De in
't vorig verslag (blz. 202) bedoelde proef met Liberiakoffijplantjes is goed geslaagd. De bevolking toonde zich
daarmede zeer ingenomen.
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Veeteelt. Gevallen van veepeet hebben zich in het voorjaar van 1880 op een paar plaatsen in dit gewest voorgedaan , waaromtrent te verwijzen is naar het aangeteekende op blz. 108 hiervóór.
0°. Sumatra's Oostkust.
Hijst. Da inlandache landbouwer legt zich voornamelijk
toe op de cultuur van voedingsgewassen en bijna uitsluitend op die van padi. Aan de teelt van dit laatste gewas
werd in het afgeloopen jaar uitbreiding gegeven , waartoe
trouwens in dit gewest nog ruimschoots gedegenheid hestaat. De oogst viel over het algemeen veel gunstiger uit
dan in 1878, zoodat zelfs een belangrijke uitvoer van rijst
kon plaati hebben uit Assahan en Panel naar Singapore.
De radja moeda van laatstgenoemd landschap werd, door
een voorschot uit 's lands kas van f 3000, in de gelegenheid gesteld om meer sawahs te doen aanleggen.
Klappers, peper. De klappercultuur wordt alleen in de
afdeelingen Assahan en Bengkalis gedreven. Do productie
is echter niet voldoende voor de eigen behoefte der bevolk i n g , zoodat in het ontbrekende moet worden voorzien
door invoer van noten en olie van elders, voornamelijk
van Malakka.
De pepercultuur in Langkat en Tamiang leverde in
het afgeloopen jaar bevredigende uitkomsten op. De prijzen , vojr het product behaald , waren redelijk. In Siak ,
waar van wege den sultan een jaar geleden de pepercult u u r werd beproefd, is deze, even als de tabakscultuur,
weder opgegeven moeten worden. (Door den sultan i; thans
de cassave-teelt ondernomen , welke — zoo als aanstonds
zal blijken — ook op Bengkalis wordt beproefd.)
Earopesche landbouwnijverheid.
Bij de twee erfpachtsondernemingen op Bengkalis is in 1879 de tabakscultuur
voor g o e i opgegeven. De onderneming, alwaar in 1877
met die cultuur begonnen was (verg. vorig verslag blz.
203), schijnt reeds in 1879 geen aanplant meer te hebben
gehad , en bij de onderneming Louisaburg , waar de vooruit zigten zich gunstiger lieten aanzien, viel de oogst insgelijks zeer tegen. Van de 150 b o u w s , die er voor den
oogst van 1879 met tabak waren beplant, verkreeg men
de onbeduidende hoeveelheid van 687 K.G. Ook hier is men
nu , even als op de eerstbedoelde onderneming, Bengkalis
geheeten , begonnen met het aanleggen van tapioca- of
cassaveaanplantingen, wtdke in de Straits Settlements
goede uitkomsten opleveren. Op de onderneming Bengkalis
waren in 1879 20 bouws met cassave bepla: t (verg. de op de
vorige blz. reeds aangehaalde hijlage CCC). Benige hoeveelheden tapioca-meel werden reeds door beide ondernemingen
naar Singapore uitgevoerd , waar het artikel gereeden aftrek vond. Het schijnt dat de ondernemers ook cassave
willen opkoopen ter bereiding op hunne inrigtingon. Reeds
moeten door Chinezen op Bengkalis, nu hun een gemakkelijke afzet voor hun product geopend is , kleine stukken
gronde ontgonnen zijn ter beplanting met dit gewas. Aau
het plan om op een der besproken erfpachts-ondernemingen
eene suikerfabriek te vestigen (zie vorig verslag blz. 203)
is geen gevolg gegeven.

In 't vorig verslag (blz. 17 en 203) was ook sprakevan
het t'„t stand komen eener ta! aks nderneming in het landschap Kotta Pinang , waartoe door het inlandsch bestuur
2000 bouws gronden waren afgestaan , en van het verleeTabak. De Palembangache t a b a k , voornamelijk die uit
de Ranaudistrieten. is in den handel steeds zeer gewild. ! nen e sier tweede concessie door den j a n g di pertoean van
Wen betaalt f 150 a f 200 per pikol. Da uitvoer naar J a v a j Kotta P i n a n g , waarop de goe!keuring van den resident
nog moeit verkregen worden. Thans vindt men alleen veren elders neemt elk jaar toe. Veel tabak , afkomstig uit
meld dat eerstbedi elde onderneming in het afgeloopen jaar
de Moesi-streken en van Kroë (Benkoelen), wordt door
werd opgeheven omdat zij te veel verlies gaf.
opkoopera naar de Ranaudistricten vervoerd om aldaar
verpakt te worden , en gaat dan voor Baitau-tabak door.
Van de 68 door het Europeesch bestuur erkende ondernemingen . welke m e n , volgens de verbeterde opgaven in
Katoen. Men vindt de kapas hoofdzakelijk in de benedenbijlacre" D D D , in 1878 in de landschappen Deli, Langkat
landen. De cultuur breidt zich steeds uit en het product
en Se.ckmg aantrof, werden er na afloop van den oogst
wordt meerendeels uitgevoerd naar Cheribon, Singapore
van dat jaar 6 verlaten (Kotta Bangoen , Rudolphsburg
e
" China. De kapas-oogst is in 1879 zoo goed als mislukt.
en Sembahee in Deli, Paija Djamboe in L a n g k a t , en ConBij het eind van dat jaar was de kapas te Palembang gestantia en Wentholt in Serdang), maar daarentegen
noteerd op f 12 a f 13 en de kapok op f 7 a f 8 per pikol.
kwamen er 7 nieuwe bij (Banda Klippa, Deli Toea en
Kina. Hoewel de proeven met kina genomen in de
Tandem in Deli, Namoe Trassi, Padang Brarang en Paija
Pasoemah", Re ljang- en Sindangstreken goed geslaagd
Djamboe ') in L a n g k a t , en Tawang in Serdang), onder
Zl
.j" en van bestuurswege steeds veel zorg voor den aanplant wordt g e d r a g e n , betoont de bevolking toch weinig
i) Deze laatste onderneming trad in de plaats van de opgehevene
lust m deze cultuur.
van denzelfden naam.
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welke sommige die reeds In 't vorig verslag bijlage; 1)1)1)
blz. 8 werden opgegeven , maar toen nog niet als gevestigd konden worden beschouwd, omdat de contracten,
waarbij liet inlandsch bestuur de gronden :i:m de onder*
nemers liad afgestaan , eerst in 1871) door den resident
werden goedgekeurd. Voorts werd 1 onderneming (Arendsb u r g in Defij in 4 zelfstandige gedeelten gesplitst, en

[Nederl. (Oost-) Indie.

den aanvang van 1880 bleven dientengevolge in Langkat
15 en in Serdang 8 ondernemingen over, die te zamen
beschikten over 28 000 *j en 10 000 bouws. Voor 37 van
de 39 ondernemingen in Deli vindt men als totaal der
uitgestrektheid 5 i 000 bouws vermeld.
S e t het planten van Liberi.i-kollij werd door de Delimaatichappi] voortgegaan. De oudste boompjes beloofden

werden er 2 (Kesawan in Deli en de ree is genoemde \ reeds spoedig vruchten. Ook van de aanplantingen van

nieuwe onderneming Padang lirarang in Langkat) bij
andere ingesmolten. In 1879 telde men derhalve in genoemde drie landschappen 70 wettig gevestigde ondcrncmingen , alle berustende op contracten die door het Euro*
peesch bestuur waren goedgekeurd, a l s : 39 in Deli, 22
in Langkat en 9 in S e r d a n g , tegen 3 7 , 21 en 10 in 1878.
Bovendien werden in 1879 nog bekrachtigd de contracten
betreffende 2 land bouwconcessies in L a n g k a t , beide in
Boven-Bingeij ' ) , die in de bovenstaande opgaven niet zijn
begrepen omdat de contracten in 1879 nog niet in werk i n g werden gebragt. In het overzigt van 1878 werden 8
dergelijke concessies vermeld, mede alle in Langkat. Van
deze zijn er twee (in de toen overgelegde bijlage 1)1)1) op
blz. 3 genoemd onder n*. 5 en 8) vrijwillig verlaten geworden ; voor de (i andere zijn de contracten ontbonden
omdat niet binnen den gestelden tijd niet de exploitatie een
aanvang was gemaakt. Voor eene landbou w-concessie in
Beneden-Langkat, slechts 500 bouws g r o o t , mede reeds
in het overzigt van 1878 vermeld, is in 1879 de bekrachtiging des bestuurs geweigerd.
Voor zooveel uit de ontvangen opgaven blijkt, wordt
bij schier al de 70 Kuropesehe landbouw-onderneiningen ,
ter Sumatra's Oostkust gevestigd op gronden die van de
inlandsche bestuurders verkregen zijn , tabak geteeld; bij
3 daarvan (Vesuvius, Tuin Meden en Kloempanjr. alle in
Deli,) tevens muskaatnoten; bij 1 (St. Cyr in Deli) tevens
kolftj , en bij 1 (Tana Abang in Serdang) tevens koifij en
cacuo. Van 4 ondernemingen evenwel (Nederburg , J u n g l e
Brau en Be tagei in Deli, die in 1879 niet gewerkt hebben , en Koeala Mentjiriin in Langkat) vindt men de bestemming niet opgegeven , terwijl de onderneming Agatha
in Langkat uitsluitend hout oplevert, en de reeds genoemde
onderneming Vesuvius in Deli, na afloop van den tabaks- I
oogst van 1879 , uitsluitend bestemd is geworden voor de l
teelt van muskaatnoten.
i
Terwijl 3 der nieuwe ondernemingen, namelijk Deli
Toea en Tau.:em in Deli en Namoe Trassi in L a n g k a t ,
in 1879 nog geen product verkregen, en van 2 andere,
Santis en Si Kanibing in Deli, de oogst niet is opgegeven ,
vindt men als totaal der tabaksproductie in 1879 vermeld :
Amst. ponden.
Voor 32 ondernemingen in Deli
5 488 131
» 19
»
» Langkat . . . 1 4 0 1 5 1 0
»
9
»
» Serdang . . . 1321 925
te zamen alzoo . . 8 211 572
overeenkomende met ruim 05 532 pikols. Volgens de cijfers
van uitvoer werden in 1879 uit genoemde drie landschappen verscheept 5 887 110 Amst. ponden tabak of ongeveer
57 097 pikols, tegen een uitvoer van 3254(5 pikols in 1877
en 42 4V2 in 1878. Omtrent de productie in beide laatstgenoemue jaren ontbreken volledige opgaven.
Aangaande de opbrengst der sj.ecerijtuirien (die bij Vesuvius en Kloempang zijn door de ondernemers verpacht)
vindt men alleen aangeteekend dat bij de onderneming
Tuin UeJan werden ingezameld 1265 Amst. ponden muskaatnoten en 23S Amst. ponden foelie. De koifij- en cacaoaanplant.ngen wareu nog niet vruchtdragend.
In Deli en Langkat was de tabaksoogst van 1879, zoowel w a t kwantiteit als kwaliteit betreft, zeer goe 1 te noemen. Ook uit de bovenlanden van Serdang kwamen bevredigende berigten. Alleen in Beneden-Serdang en aan
gene zijde van de Wampo-rivier (Beneden-Langkat) waren
de uitkomsten we !er onbevredigend. (Verg. dienaangaande
het vorig verslag) De meeste der aldaar gelegen ondernemingeu werden dan o o k , na afloop van den oogst van
1879, opgeheven (7 in Beneden-Langkat en 1 in BenedenSerdang , tr-r grootte van 21 500 en 1500 bouws) ' ) . Bij
») In't vorig verslag, bijlage DDD blz. 3 , vermeld ten name van
de ondernemers PE MUSXICK en WIOET.

-) In Langkat de ondernemingen Eersteling, Tandjong Slama,

gewone koflij op sommige ondernemingen werden goede

verwachtingen gekoesterd.
Even als in 1878 werden ook in het afgeloopen jaar
wederom proeven genomen met het beploegcn en bemesten
der tabaüsveldeu , en hoewel de uitkomsten, ten gevolge
van felle droogte in Mei en J u n i j , min Ier bevredigend
waren, zoo bleef men er toch mede voortgaan.
In de liehoefte aan werkkrachten konden do ondernemers
in liet afgeloopen jaar geregeld voorzien, daar deaanwerving van Chinezen, die het hoofdbestanddeel der gebezigde
arbeiders uitmaken , geen inoeijelijkheden opleverde. Alleen
waren de Teo Chess-Chiuezen , die men als werklieden het
liefst bezigt, in mindere mate dan gewoonlijk te verkrijgen , in verband met de meerdere vraag die er op Malakka
naar hen bestond wegens de goede uitkomsten der suikercultuur aldaar. Desertie onder de ühinesche koelies kwam
zeldzaam voor, en ook het Battaksche werkvolk gaf
weinig reden van klagen. Bij het maken van wegen en
andere aardewerken deed zicli de in 't vorig verslag b e doelde beperking in den toevoer van Klingalezen weder
zeer gevoelen. Het aantal Javanen , op de ondernemingen
werkzaam, vermindert meer en meer; eveuzoo dat der
Gajoe's.
Uver het algemeen laat de behandeling van het werkvolk zeer weinig te wenschen over. In de laatste jaren is
slechts één geval van mishandeling voorgekomen, waarin
termen zijn gevonden om tegen den administrateur der
onderneming waar het feit had plaats gegrepen, en tegen
diens adsisteut, die op last van den eersten de mishandeling gepleegd h a d , eene strafregtelijke vervolging in te
stellen. Op de n u opgeheven onderneming Rudolphsburg
werd namelijk in September 1878 een Ühinesche koelie
gedurende een paar dagen , terwijl hij aan een paal g e bonden was , zonder eten of drinken gelaten ; hij is daarna
ziek geworden en aan de gevolgen der strafoefening overleden. Volgens een berigt van den officier van justitie bij
den raad van justitie te Batavia van Maart j l . was toen
de geregtelijke instructie gesloten en zou spoedig de teregtstelliug der beklaagden gerequireerd worden. Omtrent
den loop van het strafgeding zijn tot dusver geen nadere
berigten vernomen.
Door de onlangs speciaal voor de residentie Sumatra's
Oostkust tot stand gekomen bepalingen, regelende de
onderlinge regten en verpligtingen zoowel van de werkgevers in genoemd gewest als van de door hen gebezigde ,
van elders aangebragte werklieden — zie de op blz. 57
hiervóór reeds besproken ordonnaiicie van 13 J ulij 1880
(Indisch Staatsblad n°. 133) — zal beter dan vroeger tegen
onwettige handelingen van een der partijen kunnen worden
gewaakt.
7°. Riouw en onderhoorigheden.
Hijst. Ondanks de tot dusver verkregen ontmoedigende
resultaten (verg. vorig verslag blz. 2(15) heeft de sultan
van Lingga nog niet afgezien van verdere pogingen om
in zijn geoied de rijstcultuur op sawalis in te voeren. Hij
wil namelijk uit Midden-Java landbouwers laten overkomen
die genegen zijn om een stuk grond tot sawah te bewerk e n , niet voor dagloon , maar tegen genot van de geheele
oi' van de gedeeltelijke opbrengst. De onderkoning van
Riouw heeft op die wijze in de afdeeling Aoord-üintang
reeds eene proef met lioeginezen genomen , die als vrij goed
geslaagd kan worden beschouwd wanneer men de g e Tassik Estate, New Rivers, Holland Estate, lioeroeng Merak ea
Agnita-plantage; in ScrJang Uoenoeng Sahari (vroeger genaamd
Serdang plantatioa conipanyj.
3
) Hieronder ook de aitgestrektheid van eene der ondernemingen in Deli, die met eene der Langkatsche plantages zaïnenwerkte.
Daarentegen ontbreekt aan de opgaat' de uitgestrektheid der lioatkapondememing Agatha, welke naar hut schijnt over niet opgemetcn terreinen beschikt.
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brekkige hulpmiddelen in aanmerking' neemt waarover hij
deze proef kon worden beschikt. In het landschap Indragiri
(op de vaste kust van Suinatra) moet de rijstoogst van
1879 zeer ongunstig zijn geweest, zoodat veel rijst van
Singapore is aangevoerd.
De rijst kostte gedurende het afgeloopen jaar gemiddeld
f 9 per pikol.
Sago. De sagocultuur breidt zich meer en meer uit,
voornamelijk op de eilanden Karimon enLingga, en, wat
de Riouwsche onderhoorigheden op Sumatra betreft, vooral
in het district Gaong (bovenlanden van Mandah). Men treft
thans in deze residentie drie sagowasscherijen aan : één te
Dai (Lingga) en twee te Meral (Karimon); de eerste is het
eigendom van den sultan. Een sagoboom levert gemiddeld
408 K.G. ruwe sago, waarvoor door de opkoopersin 1879
dooreengenomen 5 dollars betaald werd; de planter heeft
daarvan ongeveer 1 dollar belasting aan den vorst op te
brengen (verg. het verslag van 1878 blz. 205). In de nfdeeling Lingga worden voor het kloppen der sago meestal
Chinezen gebruikt. In de afdeeling Karimon , zoomede in
de landschappen Mandah en Reteh , doen de inlanders dit.
De sagoproductie wordt gezegd in 1879 30 389 pikols te
hebben bedragen , die grootendeels naar Singapore werden
uitgevoerd.
Cassave. Ook van de cassaveteelt wordt van lieverlede
meer werk gemaakt. Bij gebrek aan rijst voedt zich de
inlander met het uit de cassave verkregen meel, waaraan
hij de voorkeur geeft boven sago. De oudste aanplanting
vindt men op Singkep. De vrucht of knol wordt in eene
den sultan toebehoorende fabriek tot meel (tapioca) verwerkt. Deze bewerking wordt daar uitsluitend door inlanders verrigt, die voor iederen verwerkten pikol f 2,50 a
f 2,80 ontvangen. Ook in de afdeelingen Karimon en Battam begint men zich op deze cultuur toe te leggen. Bij
Tandjong Pinggir, in laatstgenoemdo afdeeling, had ook
een Europeaan bij wijze van proef den aanplant van cassave ondernomen. De uitvoer van tapioca in 1879 wordt
op 1000 pikols geschat.
Peper en gambier. Het, aantal peper- en ganibier-onderneniingen onderging in het afgeloopen jaar geen verandcring. De productie gaf geen reden tot klagen. Volgens de
ontvangen opgaven zouden ruim 78 925 pikols peper en
248 288 pikols gambier verkregen zijn1). Voor de juistheid
dezer cijfers kan echter niet worden ingestaan , daar de
opgaven der (Chinesche) planters weinig vertrouwen verdienen , en ook de uitvoer voor een groot deel — namelijk
voor zoover deze van de verschillende eilanden regtstreeks
geschiedt — aan de controle van het bestuur ontsnapt. Alleen
zijn vertrouwbare opgaven te leveren nopens hetgeen via
Itiouw wordt uitgevoerd. Gedurende 1878 warden van daar
(meest naar Singapore) verscheept 34 396 pikols peper en
156 076 pikols gambier. Nopens den uitvoer in 1879 is hier
te lande nog geen opgaaf ontvangen. De gemiddelde marktprijs van witte peper was in 1879 f 29,47 per pikol, die
van zwarte f 15,27; voor gambier lste en 2de soort betaalde
men per pikol, over het geheele jaar dooreengenomen,
f 14,61 en f 10,08.
Bosschcn. Op Tjempah , een tier eilanden in den Linggaarchipel, heeft de sultan voor eigen rekening eene onderneming voor houtaankap gevestigd , waardoor hij aan velen
werk heeft verschaft. Van de talrijke inheemsche houtsoorten zijn het meest bekend het seraija-, krandjU en
kledangbout; de seraijaboom is dezelfde die het bekende
Singapoersche timmerhout oplevert; de beide andere soorten
worden onder anderen veel gebezigd voor het maken van
Chinesche doodkisten.

voeren , meest van Siain , Java, Sumatra en Bali. De rijstprijzen wisselden in 1879 af van f 12 tot f 7 per pikol.
Andere cultures. Ook op Banka wordt, even als in
Iiiouw, doch op veel kleinere schaal, peper en gambier
geteeld. Men verkreeg in 1879 respectievelijk 217 en 168
pikols, tegen 205 en 219 in 1878.
De peperprijzen liepen van f 20 tot f 22,25 per pikol. In
sommige mijndistricten waren de gambierprijzen zeer hoog ;
als hoogste prijs vindt men opgegeven f62 per pikol, als
hiagste f 20. Dat de Banka-gambier zooveel duurder betaald wordt dan het Riou w-product moet voor een groot
deel worden toegeschreven aan de zuiverheid en goede
kwaliteit van het sap dat op Banka wordt gebezigd, en
dat bij de bereiding nooit met vreemde bestanddeelen wordt
vermengd. Bovendien wordt de Banka-gambier schier uitsliiitend voor plaatselijk gebruik bereid en heeft uitvoer daarvan zeer zelden plaats.
Van de in 't vorig verslag vermelde proef met den aannlant van kofflj op Banka valt nog weinig te zeggen. Op
het einde van 1878 waren aanwezig 58 460 hoornen; gedurende 1879 werden bijgeplant 24 900 hoornen, en daar
1260 gestorven boomen werden afgeschreven, klom dus
het aantal tot ruim 82 000. Men oogstte 13 pikols.
Boschproducten. In 1879 werden 469 pikols honig en 119
pikols was ingezameld, tegen 358 en 120 pikols in 1878.
Voor honig werd f 6 a f 10, voor bijenwas f 95 a f 115
per pikol betaald.
9°. Billiton.
Rijst en tweede gewassen. De rijstoogst was in het afgeloopen jaar minder ruim dan in 1878. In het tekort werd
voorzien door invoer van elders. De berigten omtrent het
in 't begin van 1880 te velde staande rijstgewas luidden
eveneens ongunstig; wegens de voortdurende regens had
men de ladangs slechts voor een gedeelte en zeer onvoldoende kunnen afbranden. Pogingen tot verbetering van
den rijstbouw vinden bij de bevolking weinig ingang; het
gebrek aan ploegvee is bovendien een groot bezwaar. De
rijstprijzen liepen in 1879 van f 6,25 tot f 11 per pikol.
De oogst der tweede gewassen viel, in vergelijking met
vroegere jaren , zeer gunstig uit. Waar men geen rijst
genoeg had, waren obies en andere aardvruchten in overvloed te verkrijgen. Voor het eerst werden in het afgeloopen
jaar van Billiton (naar Singapore) uitgevoerd 560 pikols
tapioca-meel.
Klappers. De aanplant van klapperboomen op de eilanden
rondom Billiton neemt meer en meer toe. De ingezamelde
hoeveelheid noten was in 1879 vrij belangrijk ; zelfs bad
eenige uitvoer naar Palembang plaats. Klapperolie wordt
nog veel ingevoerd. De prijs bedroeg f 40 per pikol; de
noten golden gemiddeld f 6 per 100 stuks.
10°. Westerafdeeling van Borneo.
Rijst. De rijstoogst bleef in 1879 beneden het middelmatige , en niet alleen in Landak, zoo als op blz. 15
hiervóór werd aangeteekend, maar ook in eenige andere
landschappen zagen de vorsten zich genoopt rijst van elders
te ontbieden om die aan hunne onderhoorigen te verkoopen.
Het Gouvernement kwam hun daarbij te hulp door rentelooze
voorschotten uit 's lands kas. Op groote schaal werd rijst
ingevoerd van Siam en Saigon. Gelukkig: gaven de tweede
gewassen, en vooral de djagong, eene zeer ruime opbrengst.

Boschproducten. Zoo als uit vroegere verslagen blijken
kan (zie onder anderen dat van 1872 blz. 186) levert de
inzameling Aan boschproducten in dit gewest voor velen
Rijst wordt in dit gewest niet in voldoende mate voor een middel van bestaan op. In 1879 legden de Dajaks zich
de behoefte geteeld. Het tekort wordt aangevuld door in- daarop meer toe dan gewoonlijk, omdat zij, wegens de
mislukking hunner rijstvelden, rijst moesten koopen, die
') De meening, reeds in de beide vorige verslagen geuit, dat hun door den Chineschen handel gebragt werd tegen inruide toen vermelde productiecijfers (in 1877 niet minder dan 382 000 Iin> van boschproducten, vooral van getah-pertja.
pikols peper en 1100 000 pikols gambier, en in 1878 respectievelijk
Volgens eene opgaaf van de tolkantoren te Pontianak
400 000 en 1 OOO 000) aan vergissingen moesten doen gelooven, is
door nader verkregen inlichtingen bevestigd geworden. Verbeterde en Pamangkat werden aldaar in 1879 en in de vijf voorafgegane jaren onder andeten de volgende artikelen uitgevoerd.
opgaven over beide jaren zyn echter niet ontvangen.
8°. Banka.
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Getahpertja.

Gom dannnar.

Rotting.

Bottlngttokkeni

(K.G.)

(K.G.)

(K.G.)

(Waarde.)

354 209

6 695

2 720 502

f

16 290

Gahroeen
laka-hout.
(Waarde.)

Tengkawangvet.
(Waarde.)
f

198 539

f

19 099

2 381 617

30 276

189 390
52 155

9 697

1875. . . .

322 694

1876. . . .

324 773

1231

1 768 826

940

1877. . . .

250 069

80 260

1 809 700

4 517

1878. . . .

237 556

74 700

3 930 200

2885

«)
441555

2 790

1879. . . .

1 060 971

50 800

3 456 600

2 230

b) 184 660

29 960

102 908

25 534

3 470

a) Waarde niet opgegeven; de hoeveelheid bedroeg 4200 K.G.
'0 Bovendien 3160 K.G. waarvan de waarde niet is opgegeven.
Veeteelt. Op de plaatsen waar zich in 1878 de veetyphus
heeft voorgedaan (verg. vorig verslag blz. 125) is aan den
veestapel een zware; slag t^egebragt, dien de bevolking in
de eerste jaren niet zal kunnen te boven komen. In de
streken waar de ziekte niet heeft geheerscht, met name
in de afdeeling Sambas, is de veestapel in 1879 toegenomeu. Cijfers nopens het aanwezige vee vindt men niet vermeld. Varkens worden door de Chinezen zoowel als door
de Dajaks in grooten getale gefokt.
11°. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Hijst. Het rijstgewas had in 1879 veel te lijden van
overstroomingen. In vele streken viel de oogst, die ook in
de twee voorafgegane jaren beneden het middelmatige gebleven w a s , slecht u i t , en moest de bevolking door werkverschaffing aan geld geholpen worden om ziel» de van
elders (Java en Singapore) aangebragte rijst te kunnen
verschaffen. Het voornaamste w e r k , dat het bestuur in
betaalden arbeid deed uitvoeren, was het graven van een
k a n a a l , dat de Poeloe-Petak- met de Ba rit o-rivier zal verbinden , en ook voor den landbouw van zeer veel belang
is te achten, omdat daardoor de binnenwaarts gelegen
streken van het PoeloePetak-eiland , thans nog zoo goed
als ontoegankelijk , in ontginning zullen kunnen komen.
Omtrent de opbrengst der belasting op het rijstgewas in
dit gewest zie men de mededeelingen op blz. 155 hiervóór.
Andere cultures. Als voedingsgewassen worden geteeld
sago > djagoug, obi, kladi en katjang, en als handelsgewassen tabak en kapas. De oogst, der voedingsgewassen
was niet bevredigend De kapas-oogst mislukte vrij algemeen ten gevolge van het natte weder. Ook de afloop van
den tabaks-oogst was minder gunstig dan in vorige jaren.
Veeteelt. De veeteelt heeft in dit gewest weinig te beteekenen. De drassige bodem is een hinderpaal voor eene
geregelde veefokkerij.
12°. Celebes en onderhoorigheden.
Hijst. Hoewel de rijst-oogst iu de gouvcrnementslandeu
op Celebes in het afgeloopen jaar beter slaagde dan in
1878, — zoo als ook uit de opbrengst der vertiening is
af te leiden (verg. bil. 75 hiervóór), — was de verkregen
hoeveelheid toch niet zoo aanzienlijk dat de I evolking rijst
van elders (van Bali en Soembawa) kon ontberen. Opgaven
omtrent het bedrag van den invoer van rijst zijn nietontvangen. De wijze, waarop de cultuur gedreven w o r d t ,
blijft nog voor veel verbetering vatbaar.
Suiker. Alleen in een paar regentschappen van de onderafdeeling Takalar der Zuiderdistricten wordt in ecnigszins
belangrijke hoeveelheid suikerriet geteeld. De waarde van
den aanplant werd bij den aanslig in de vertiening geschat op f 12 000 a f 13 000. Men verkoopt het riet ia
stokken op bijna alle passars zoowel i'i als buiten het
gouvernementsgebied, dikwijls ook geschild en in stukjes
gesneden. In het rijk Goa vindt men eene door karbouwen

gedreven suikerfabriek , die aan een Europeaan toebehoort
en waarvan het product te Makasser wordt verkocht.
Koffij. Na al hetgeen omtrent de wijze van planten en
de bereiding der koffij in dit gewest in vorige verslagen
is gezegd , valt thans weinig daaraan toe te voegen. De
plantsoenen worden gezegd weder uitbreiding te hebben
verkregen. De hoedanigheid van het laatst geoogste product
was over het algemeen goed. Wanneer de koffij in de
nabijheid der productieplaatsen in het klein op de passars
van de hand werd gezet, was slechts f 0,15 per k n t t i , dat
is f 15 per pikol, te bedingen. De opkoopers evenwel, die
het product op de plaats van voortbrenging insloegen,
besteedden — wanneer zij aan de planters niet vóór den
oogst voorschotten hadden verleend — f 20 a f 25 per
pikol; op de strandplaatsen (Maros, Bontliain, Balangnipa)
zetten zij het gezuiverde product tegen f 30 a f 38 van
de hand. Deze opkoopers zijn meestal inlanders en Cbinezen, zelden Europeanen Verreweg het grootste gedeelte
van den oogst neemt zijn weg naar Makasser. In i«79
werden van daar uitgevoerd, volgens eene opgaaf van het
gewestelijk bestuur, 100 305 pikols koffij afkomstig uit
'sGouvernements regtstreeksch gebied, en 31 921 pikols
uit andere gedeelten van Celebes of van Nederlandsch Indie
aangebragt, tezamen 132 226 pikols , waarvan met bestemming naar Nederland 59 0 7 1 , naar het Engelsche Kanaal
6170, naar Amerika 1 2 1 3 0 , naar Singapore 45374 en naar
verschillende plaatsen in Nederlandsch Indie zelf 9481
i.ikols. De uitvoer was dus in het afgeloopen jaar veel
belangrijker dan in 1878, toen die, volgens de ontvangen
opgaven (zie vorig verslag blz. 206), slechts een totaal
bereikte van 94139 pikols, waarvan 69 582 pikols verkregen waren uit de gouvernementslanden van Celebes.
Kina. Van het nemen van verdere proeven met de aankweeking vau kinaboomen in de Zuiderdistricten (vorig
verslag blz. 206) heeft men moeten afzien , omdat bodem
en klimaat aldaar voor dien aanplant minder geschikt zijn
gebleken. De persoon , die zich tegen eene kleine tegemoetkoming met de verzorging der plantsoenen belast had , is
nu van die taak ontheven , daar de boomen aan de bevolking zullen worden afgestaan. Zij zal echter slechts de
kwijnende boomen voor eigen gebruik mogen bestemmen ,
hetzij door ze op stomp te k a p p e n . hetzij door ze uit te
graven. De bevolking zal intusschen worden aangemoedigd
om , met liehulp van de plantjes, welke in de verlaten
gouvernementstuinen opslaan of uit zaden kunnen worden
gekweekt, op hare erven kina te planten.
Veeteelt. De ziekte, die in 1877 en 1878 onder de buffels
geheerscht h a d , vertoonde zich in het afgeloopen jaar bijna
niet meer. De veestapel wordt thans gezegd niet onbelangrijk te zijn aangegroeid , terwijl ook aanvoer van Soembawa plaats vond. In de afdeelingen Makasser, Noorderen Oosterdistricten heerschte onder de paarden eene buikziekte , die nog al eenige beesten deed sterven en aan
grasvergiftiging werd toegeschreven.
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Particuliere

ondernemingen.

Omtrent <1<!particuliere lnn-

derijen in de afftenllngen olakaaecr en Kuorderdistrictuu,
die slechts klappen en rijst opleveren en voor bet moeren*
deel in handen zijn van Chinezen en inlanders ' ) , zijn geen
bijzonderheden vernomen. Op het erfpaehtsjierceel 15akoenn a in do afdeeling Zuiderdistricten leverde de koffijaanplsnti waarvoor 200 van de 457 DOUWI in gebruik w a r e n ,
nog geen product op. De aanplant belooft goede uitkomuren. Het buurland Laijang-Totaka bestaat slechts uit 49
bouwi tuingrond en padivelden. Dit perceel levert minder
op dan bij eene zorgvulfliger bewerking het geval zou zijn.
Andere landhouwonderneiningen dan de hierbedoelde
(omtrent de beide laatste komen nog eenige bijzonderheden
voor in bijlage CCC) worden in het gouvernement Celebes
niet aangetroffen.
Van cle voorgenomen guano-exploitatie op Haars- of
Kabia-eiland (zie blz. 83 hiervóór) schijnt door de gegadigden voorloopig te zijn afgezien. De als proef verscheepte
lading guano heeft namelijk bij den verkoop in Engeland
niet aan de verwachting beantwoord.
13". Menado.
Hijst. Ten gevolge van de gunstiger weersgesteldheid
viel de rijstoogst in 1879 in dit gewest over 't algemeen
in de lage gedeelten van de Minahassa (de districten Aris,
Negribaroe, Likoepang en Tombariri alleen uitgezonderd ,)
gunstiger uit dan in 1878. Desniettemin bleven de rij.stprijzen hoog. In de Minahassa wisselden zij af van f 2,50
tot f 7,50 per pikol; in Gorontalo van f (>,50 tot f 18 per
pikol. De uitvoer was van geen beteekenis; invoer geschiedde,
doch in geringe hoeveelheid, van Singapore en de rijkjes
aan de noordkust van Celebes. In de wijze, waarop de
bevolking de rijstcultuur drijft, was in het afgeloopen jaar
weinig of geen verbetering te bespeuren.
Djagong (miloe). De oogst van dit voedingsgewas was
in de Minahassa g u n s t i g , doch minder bevredigend in de
afdeeling Gorontalo. De prijzen gaven weinig verschil met
die van 1878.
Klappers. In de afdeeling Gorontalo legt de bevolking
zich meer dan in de Minahassa op de teelt van klapperboomen toe. De productie der bestaande aanplantingen
voorziet nogtans ruimschoots in de eigen behoefte aan
klappers en olie. In het afgeloopen jaar waren de noten
goedkoop (f 1 ii f 2 de 100 s t u k s ) ; de olie kostte f 12 a
f 20 per pikol. In den laaieten tijd viel meer vraag naar
noten te hespeuren met liet doel om de kern te droogen
voor den uitvoer naar E u r o p a , waar dit artikel — onder
den naam van copra bekend — sedert eenige jaren aftrek
is gaan vinden. Zoowel in de Minahassa als te Gorontalo
houden een paar Europeanen zich met dien handel bezig
Voor een pikol drooge copra, welke uit 250 k 400 noten
kan verkregen worden, besteedden deze opkoopers f 5 a f (5.
Muskaatnoten. Aanplantingen van muskaatnoten vindt
men het meest in de Minahassa en wel voornamelijk in
den omtrek van de. hoofdplaats Menado. In de afdeeling
Gorontalo is deze cultuur van geene beteekenia. Jn l a g '
streken , waar de bodem zandig is en niet te veel klei
bevat, schijnt de boom het best te tieren. De aanplantingen behooren meerendeels aan de inlandscho hoofden t o e ,
ook aan die van lageren ranjr, doch de gewone inlanders
bezitten hier en daar insgelijks notentuinen. In het afgeloopen jaar moet veel zijn bijgeplant. De hoegrootheid van
den oogst kan niet met zekerheid worden opgegeven. De
handel in muskaatnoten is hoofdzakelijk in handen van
Chinezen en Arabieren, die deze specerij opkoo pen en deels
zelf naar Europa verschepen , deels daartoe de tusschenkomst der Europesche handelaren bezigen. De p u n t e r

maakte f 40 h f 60 per pikol noten , en ongeveer evenveel
per pikol foelie.
Kofjij. De maatregelen , die blijkens het vorig verslag
(blz. 207) getroffen zijn met het doel om de gonvernenients-koffijeultuur in de Minahassa te verbeteren , hebben
reeds goede uitkomsten opgeleverd. Ingevolge een Indisch
Ix'sluit van 13 Octolicr 1879 zal aldaar nu ook de zooge') Verg. de opgaaf op blz. 362 en 363 van den Regeringsalinanak van Nederlandsen Indie over 1880.
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naamda Preanger-regeling (Bijblad op het Indisch Stnatsblad i.°. 2738) moeien worden nagevolgd, behouden! zoodanige afwijkingen In de onderdeden als plaatselijke omItandighedei) zullen blijken te vorderen , waan,uitrent do
residont zicli evenwel vooraf zal moeten verstaan met den
hoofdinspecteur VOOrdekoffljoultuur, en deze, voor zooveel
noodig, met den directeur van binnenlandse!! be tuur.

Ofschoon de Preanger-regeling een kring van 12 palen
rondom de dessa's vaststelt als normale w/w/Mtfw-nf land ,
binnen welken te planten i s , zal in de Minahassa, waar
verreweg de meeste der thans bestaande Icoffljtuinen betrekkelijk digt bij de negorijen (op 3 I 4 palen afstand)
gelegen zijn, geen aanplant van koflij mogen worden
gelast buiten den omtrek van 6 palen van de woningen
der planters, tenzij voor elk bijzonder geval door den
Gouverneur-Generaal eene afwijking van dien regel zij
toegestaan.
In overeenstemming met bedoelde regeling is de biiplan*
ting gedurende den regenuioesson van 1879-80 bepaald op
hoogstens 50 hoornen per cultuurd enstpligtig gezin. Niet
overal zou echter behoeven te worden bijgeplant, en hier en
daar zou met een kleiner getal kunnen worden volstaan, zoodat de verpligte bijplanting, die in 't geheel op 375605
hoornen is bepaald , gemiddeld neerkomt op slechts 25
hoornen voor elk der 15 024 bij de koffijcultuur ingedeelde
gezinnen'). Omtrent het aanwezig getal hoornen , volgens
vorige verslagen op 9 iï 10 millioen te schaffen , schijnen
voorshands geen vertrouwbare cijfers te leveren. Afgeschreven werden in 1879 320 523 hoornen, onder welke
919 jonge.
De weersgesteldheid was in 1879 voor de koffijcultuur
niet o n g u n s t i g ; de oogst was echter slechts middelmatig
(12107 pikols), hetgeen zich trouwens na de buitengewoon
groote productie van 1878 (35 528 pikols) wel eenigszins
liet verwachten. Voor 1880 rekent men ook op geen grootere
inlevering dan 12 000 a 13 000 pikols. In 1879 werden 40
pikols als inférieure koffij bij de pakhuizen ingekocht. liet
product wordt bijna algemeen op de West-Indische wijze,
bereid, maar veelal nog zeer gebrekkig. Ben indirect voordeel van deze bereidingswijze bestaat hierin dat zij er loc
dwingt om geen andere dan volkomen rijpe tweeen te
plukken. Even als op Java is geschied (zie blz. 165), zijn
ook naar dit gewest eenige handpelmolens gezonden ; het
daarmede verkregen resultaat zal eerst later kunnen wor«
den medegedeeld.
Speciaal toezigt op de cultures wordt in de MinahaSM ,
even als ter Sainatra's W e s t k u s t , uitgeoefend door inlandsche adsistenten , waarvan er 15 voor de kofhjteelt en 3
voor de volksculture! zijn aangewezen. Om van deze opzieners het n u t te trekken dat z i j , onder goede leiding
van het hoofd der afdeeling, kunnen bewijzen, zal hun
.standpunt geldelijk verbeterd dienen te worden. Men zal
dan inlanders van meer ervaring en betere opleiding kunnen in dienst nemen dun tegen <lc thans vastgestelde hezoldiging te verkrijgen zijn. Op deze verbetering is hij de
Indische begrooting voor IS81 gerekend.
Ten einde de inlevering der koffij voor de lievolking
gemakkelijker te maken , is in April jl. de resident gemagtigd om op vier plaatsen, waar inkooppakhuizeu moeten komen , nog dit jaar hulppakhuisineesters in dienst te
stellen en dezen over tijdelijke bergplaatsen te doen beschikken , terwijl hem is overgelaten om op de meest pi'schikte wijze ook gelegenheid tot inbreng van koffij te

geven op plaateen die nog niet voor de opngting van reu
inkooppakhuis in aanmerking komen.
-) Laatstelijk (zie het verslag van 1875, blz. 201,) werd bet
getal der voor de koffijcultuur beschikbare huisgezinnen opgegeven
als te z(jn geweest 2213'J. Het aanzienlijk verschil met het thans
genoemde totaal is hierdoor te verklaren dat destijds, en ook later
nog, in de Minahassa in den regel als cultuurdienstpligtig werd
aangemerkt ieder die in de hassilbelasting was aangeslagen en als
zoodanig ook tot de heerendienstpligtigen gerekend werd. Dientengevolge kon iedereen, onverschillig of hij gezeten landbouwer, handwerksmau of koelie was, dan wel slechts bij anderen inwoonde of
geen vast verblijf had ter plaatse m a r hfl vertoefde, bjj de kollijuultuiir worden betrokken en geschiedde dit ook in den regel. Deze
onregelmatige toestand, die uit denaard der zaak zeer nadeelige gevolgen moest hebben wat de behartiging der cultuur betrof, heeft
thans plaats gemaakt voor eene regeling der cultuurdienstpligtiglieid,
waaraf die taak alleen op de landbouwende bevolking komt te rusten
in den zin als dit bü de Prcanger regeling is aangegeven.
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Omtrent dfl koffijcultuur in de afdeeling Gorontalo zijn
ditmaal geen burigten ontvangen.
Veeteelt. De veestapel neemt in Menado over 't algemeen
langzaam toe. Behalve wat liet aantal varkens in de Minahassa en dat der paarden in Goroutalo betreft, zijn de
opgaven omtrent de getalsterkte van liet vee in 1879 alle
iets liooger dan de in 't vorig verslag bekend gestelde
cijfers betreffende 1878.
Omtrent den handel in vee is slechts berigt dat het plan
was gevormd om te Kawangkoan geregeld om de drie
maanden eene veemarkt te houden.
Europesche landbouwnijverheid.
Aangaande de particuliere landerijen in den omtrek van Menado zijn geen andere
bijzonderheden vernomen dan reeds in 't vorig verslag
werden medegedeeld.
Bij het eind van 1879 waren in dit gewest twee erfpaehtsondernemingen , nader aangeduid op blz. 84 biervóór
en in bijlage CCC hierachter. Omtrent de exploitatie van
een dier ondernemingen (Bojong in de afdeeling Amoerang)
zijn nog geen opgaven ontvangen. De andere heeft ten
doel het in cultuur brengen van de niet ontgonnen gedeelten van Talissé (een eiland benoorden de Minahassa
gelegen). De erfpachter, die met de werkzaamheden reeds
een aanvang heeft doen maken , is van plan in de hein
afgestane gedeelten van het eiland langzamerhand de bosschen te k a p p e n , aan de kusten klapper* en muskaatnoten en hooger op koffij te planten. Voor dat dool
bezigt hij Sangirezen tegen f 6 maandloon benevens een
katti rijst daags.
Ten aanzien van de exploitatie der ondernemingen die
in de Minahassa op onregelmatige wijze zijn gevestigd (op
gronden van inlandsche hoofden gehuurd of verkregen)
komen in de over 1879 ontvangen berigten geen bijzonderheden voor. (Over één dier ondernemingen , liet koffijland Masaran in het district Toelian der afdeeling Tondano ,
is reeds gehandeld op blz. 84 hiervóór.)
14°. Amboina.
Rijst en sago. Alleen op Ceram en de Oeliassers vindt
men hier en daar drooge rijstvelden , waarvan het product
gedeeltelijk dient tot eigen verbruik der bevolking en
gedeeltelijk tot uitvoer. Op Banda houdt men zich in 't
geheel niet op met de rijstteelt. In (".e behoefte aldaar wordt
uitsluitend dojr invoer voorzien; in 1879 werden aangebragt 19 494 pikols, waarvan 1751 pikols weder werden
uitgevoerd. Het voornaamste volksvoedsel in deze residentie
is de sago , welke in overvloed van Ceram verkregen wordt.
Klappers. De productie van klappers was in 1879 gunstiger dan in vorige j a r e n , maar in de prijzen van
noten en olie was toch weinig of geen daling te ltespeuren.
Terwijl de noten op Ceram voor f 3 a f 4 de 1OU s t u k s ,
en de olie voor f 0,25 ii f 0,30 de flesch te verkrijgen waren ,
betaalde men te Amboina f 10 a f 12 en f 0,40 a f 0,50.
Cacao. De bekende ziekte, die de vruchten vóór hare
rijpwording doet verrotten, was ook in 1879 weder oorzaak van den achteruitgang dezer cultuur. Overigens zijn
ditmaal geen bijzonderheden gemeld.
Tabak. De Europesche tabaksonderneming op Oost-Ceram , reeds in vorige verslagen besproken , heeft in 1879 ,
ten c-evolge van de aanhoudende regens weinig opgebragt.
Men bleef er niettemin met de cultuur voortgaan, ook uit
hoofde van de goede eigenschappen van het product.
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de opgeven in bijlage EEB van liet vorig verslag volgt
hieronder eene opgaaf van de hoeveelheden noten en foelie
die gedurende 1879 op elk der 34 perken werden verwerkt.
(Als gewoonlijk betreden die opgaven de inzameling van
November tot en met October.)

PRODUCTIE (in pikols).
Muskaatnoten

SPECERIJLANDEN.

in den
uit
dop
(na alleen den dop
van
(ontde foelie bolsterde
te /.ijii
ontdaan). noten).

Eiland .Vin.
Zevenbergen en Hersteller .
Bancobatoe
Lautakka

183
280
197"

r.7*

Eiland Lontlioir.

District

Lonthoir.

Weltevreden of Lonthoir
Xamoeloe
Si mon wal
Takkermoro
Keli en Noorwegen . .
Lackoeij
Orang Datang
. . . .
District

District

191
300
2912°
215°»
8

480ï
70"

253

Voorwal.

Boijauw . .
Klein-Waling
Groot-Waling
Spantjebij. .
Keizerstoren .
Combir. . .
Raning. . .
Boerang . .
Zoete inval .

380"
151"
181»°
»
0"
245"

144"'
301"
•
256

132»
199"
Achtcrwal.

Boven-Dender .
Beneden-Dender.
Drie Gebroeders.
Babimandi. . .
Boetong . . .
Laoetang . . .
Everts
Lust.
Toetra

310
203"
345"
229
348' J

87

463'
330
267
180

Eiland Aij.
Welvaren . .
Westklip . .
Weltevreden .
Matalengko .
Kleinzand. .
Verwachting.

Kruidnagelen. De rijke oogst van 1878 schijnt de kruidnagel plantsoenen tijdelijk te hebben u i t g e p u t ; althans in
1879 leverden zij zeer weinig op. Verdere bijzonderheden
nopens prijzen , uitvoer als anderszins, ontbreken.
Specerijperken en erfpachtsondernemingen.
De specerijperken op de Banda-eilanden schijnen in 1879 nog de
nadeelige gevoigen te hebben ondervonden van de felle
droogte in 1877. De muskaatnotenbooinen droegen wel meer
vruchten dan in 1878, doch de opbrengst was nog lang
niet zoo ruim als men gewenscht bad. In aansluiting aan

KAMEN

746"
437"
275
45
155"
212G0

80»

Totaal

6686"

2077 5

In 1878 was het cijfer

4719"

595»

Vermits noten in den dop '/, meer wegen dan noten
dio van den dop ontdaan zijn , is derhalve de netto productie te stellen voor 1878 op 3742 en voor 1879 op 6535 pikols noten, behalve de boven opgegeven hoeveelheden foelie.
Herleidt men naar dien/.elfden maatstaf — natuurlijk
alleen wat de noten betreft — de hoeveelheden die uitgei

age C.
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voenl werden , dan blijkt dat in de laatst verloopen drie
jaren van B i n d t werden verscheept:
Pikols noten uil den dop.

Kaar Nederland

Pikols foelie

1877.

1878.

1879.

1877.

1878.

187».

2 072

na

1014

362

155

365

n

Singapore

4 817

1 99!)

3 190

1009

660

370

n

Java

0 164

4 «88

0 670

1 429

l 137

1762

1

Makasser

202

27

157

10

n

n

7 003 a)11 037

3 810

1 952

2 497

Totaal

13 245

n) D.; in 1879 uitgevoerde 5944 pikuU noten in den dop tellen
hieronder voor 8909 pikols noten uit den dop.
Op Banda werden de noten in 1879 gemiddeld verhandeld tegen f 127,50 en f 85 naat gelang zij uit of inden
dop waren , en de foelie tegen f 8 0 , alles per pikol. In
1878 waren die prijzen f 116,20, f 77.5') en f 75.
Het getal vaste arbeiders op de notenperkeu daalde in
1879 van 2956 tot 2844.
ü e ondernemen die van het Gouvernement gedeelten der
Banda-eilaii'len in erfpacht helmen gekregen, bestemmen
die gronden inede voor de teek van muskaatnoten l ) , behalve de erfpachter vmn het eiland Pisang, die slechts eenige
klappen oogst, maar nog geen geregelde cultuur heeft
ondernomen. Op de drie andere erfpachtspereeelen , namelijk
het noordelijk deel van het eiland Ithun, het zuidelijk deel
daarvan, en het eiland Hozeng.cin , waren bij het eind van
1879 in den grond gebragt 16 4 8 8 , 11 000 en 12 331) jonge
muakaatboomen, tegen 15 238, 7000 en 11 130 in 1878.
Op laaistgeinelde onderneming waren ook een groot aantal
kanari-boomen geplant ter beschaduwing van de jonge
notenplantsoenen. Men klaagde hier echter over gebrek aan
arbeiders. Op zuidelijk Rhuu waren , bij wijze van proef,
een 30tal Lil>eriakoffijplantjes in den grond g e b r a g t , en
was een begin gemaakt met het aaideggen van een klapper- en pinangtuin. Voor verdere opgaven betreffende de
erfpaehtsoudernemingen zie men bijlage CCC hierachter.
Vcleelt. De berigten over 1879 komen met die in 't vorig
verslag overeen. Slechts valt daaraan toe te voegen dat in
het district Kilmoeri (Oost-Ceram) onder Europesche leiding
eene proef wordt genomen met het aaideggen van een
veestapel. Runderen, geiten en schapen tierden er tot dusver zeer goed.
15». Ternate.
Rijst, sagoendjagowj. Rijst wordt in dit gewest slechts
als handelsartikel geteeld , daar de Alfoer zich bij voorkeur
met sago of djagong voedt. Velen zijn echter in het afgeloopeu jaar van deu rijstbouw afkeerig geworden , daar
thans vier malen achtereen de oogst mislukt is. In 't afgeloopen jaar was de mislukking weder hoofdzakelijk te wijten
aan vernieling van het gewas door sprinkhanen , die ook ,
doch in mindere mate , de djagongtuinen teisterden. Slechts
op Tobello , Kajoa , Bangaai en Tomboekoe kwam van den
rijstoogst iets teregt.
Voor 1ste soort rijst werd f 12 a f 1 4 , voor 2de soort
f 8 a f 11 per pikol betaald, doch in sommige maanden
van het jaar steeg de prijs voor 1ste soort tot f 18 & f 20.
Sago wordt door de bevolking weinig aangeplant, daar
de in 't wild groeijende sagoboomen nog overvloedig voed sel opleveren.
De djagongoogst was in het afgeloopen jaar bevredigend. De prijzen wisselden ter hoofdplaats Ternate van
f 3,75 tot f 12,50 per 1000 stuks.
Tabak en suikerriet. De tabaksoogst op Makian mag goed
Reslaagd heeteu. De uitvoer naar Ambon was aanzienlijk.
Omtrent de elders in 't gewest gedreven wordende tabaks-

. j O? Ambon zjjn enkele landeigenaren te rade geworden om
_ a'K
elyica d e teelt van muskaatnoten te gaan beproeven. Bi)zonderp
" deswege zyn echter niet gemeld.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.
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cultuur vindt men ditmaal niets vermeld. Alleen is lierigt

dat in Qalela op Halmabeira velen de rtystteelt hebben laten
varen en begonnen zijn tabak te planten.
Suikerriet wordt slechts geteeld voor binnenlandsch gebrtiik.
Op Ternate, Tidore en Uatjan vindt men eenige weinig
beduidende kollijuanplantingen. Ook op de landen Olm en
Bofifl op Halinaiieira (reeds genoemd op blz. 84 hiervóór)
is indertijd ia vrij aanzienlijke hoeveelheid koffij g e p l a n t ,
doch de plantsoenen zijn slecht onderbonden. Over het algetneen is de oogst van koffij in 1879 tegengevallen , daar
in 't geheel slechts 300 pikols zijn verkregen. Gebrek aan
kapitaal, en de hooge rente die men voor opgenomen gelden
moet betelen, rijn de oorzaken dat de koffljcultuur niet
meer wordt uitgebreid.
Sptcrijen en cacao. De productie der hier en daar aangelegde tuinen voor de teelt van muskaatnoten is onbeduidend tegenover de groote hoeveelheden noten die op
Batjan, H a h m h e i r a , Ooi ') enz. in de boawhen worden
aangetroffen w a a r de muskaat boom inheetnschii Die wilde
noten maken op de handelsplaatsen een niet onbelangrijk
ruilmiddel uit.
De opbrengst der weinige kruidnagelplants icnen was

gering.

De cacao-oogst kon bevredigend genoemd worden en bestond uit 150 pikols tegen 100 in 1S7S. I); daling der prijzen
heeft den ijver tot het planten van cacao niet verhoogd.
16°. Timor.
Rijst e,i djagong. Gronden, geschikt voor de padicult u u r , rijn op de eilanden dezer residentie , inzonderheid
op Boemba, genoegzaam voorhanden. De bevolking, die
zich hoofdzakelijk met djagong voedt, toont echter weinig
belangstelling in den rystbouw. i)e oogst viel gunstig u i t ,
maar toch was nog invoer van rijst noodig. Ter hoofdplaats
Koepang betaalde men f 6,50 a f 14 per pikol.
De djagongvelden slaagden minder goed ten gevolge
van de veelvuldige regens. Niettemin was de voorraad
alleszins voldoende voor de behoefte. De prijzen liepen van
f 2,75 tot f 6 per pikol.
Koflij. Op aanmoediging van het bestuur is men in h e t
afgeloopen jaar in verschillende streken van dit gewest eenig
werk gaan maken van de koffïjcultuur (verg. blz. 24 en
25 hiervóór).
In het Timorsche landschap Mollo (onderafdeeling Oimatan) werden bij verschillende gelegenheden meer dan 300 000
zaden van Menado-kolïij in kweekbeddingen geplant, waarvan ongeveer V s goed waren opgekomen. Proeven met
zaden van Portugeesch Timor werden genomen in de Timorsche landschappen Insana, Naitimoe, Mandene en Beboki (onderafdeeling Beloe). Ook deze beloofden goede uitkomsten. In de landschappen Fialarang en Lrimaknene van
dezelfde onderafdeeling werden de bestaande kofRjainplantingen door de eigenaren (Chinezen en inlanders) belangrijk
uitgebreid. Ten einde hier en daar deskundige leiding aan
de zaak te kunnen geven , heeft de resident een met de
kodijcultuur bekend persoon uit Meuado doen overkomen.
Volgens de ontvangen opgaven was op Timor het aantal
koflij boompjes in 1879 vermeerderd van 17 000 tot 2J5 000.
Voor andere gedeelten van het gewest wordt een totaal
van 16 000 boompjes opgegeven.

5
) In 't vorig verslag (blz. 23 noot 2) werd gemeld dat van twee
zijden aanzoeken t>fj de Indische Redering waren ontvangen om op
Öbi Major eene onderneming van landbouw te beginnen. E me dier
aanvragen is niet in staat van wijzen bevonden, maar da belanghebbende is in de gelegenheid gesteld de verelsehte toelichtingen te
verstrekken. Omtrent de andere is in Januari) jl. eene voorloopige
beschikking genomen. De Indische Regering heeft zieh namelijk
bereid verklaard, zooals reeds met een enkel woord werd medegedeeld op blz. 84 hiervóór, om een gedeelte van het eiland, ter
grootte van 2500 bouws, in erfpacht af te staai. Doir denielfden
ondernemer was ook concessie gevraagd tot exploitatie van de parel banken om en bij Ooi. Op deze aanvrage is echter afw'jzeii.l beschikt, omdat het wenscheluk wordt geacht voor zoodanige concessie
mededinging uit te lokken.
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l'eetetlt. In het afgek< pon jnnr beeft MM opneming TBS

kundige kaarten bijeengebragt voor de tentoonstelling die

140 900 paaiden, 175 400 karbouwen, 06900 schapen (

schenkomet van den Nederlandscben oonaul-generaal te

in dit jaar te Uelbourne wordt gehouden. Hete verzameden veestapel plaats geluid op de eilimden Tinior , SemsUW,
lh g u ) daarna aan hot gouvernenioiitsniuseuin ald; :ir ten
Botti, Sevoe, Soemba , Allor en Panter en op Endeh (Flogeschenke worden aangeboden, als een blijk van erkente*
res). In liet overig gedeelte vnn Flores bsd men daartoe
nog iiiet kunnen overgaan ; evenmin op Adonare en op | lijkbeid voor de lehingrijke mededeelingen omtrent de
Solor. Men is l/ij die selititling gekomen tot een totaal van ! tin-ontginning in Queensland en ToamaniB. welke doortus111700 geiten, 187 400 varkens en luO runden n. Van
paarden heeft een Lehingrijke uilvoer plaats, meest naar
Java en Mauritius. De waarde der in 1679 uitgevoerde

Uelbourne aim het Indisch Bestuur zijn verstrekt. (Verg.
de noot op blz. 211 van het vorig verslag.)

gebruik slagt de bevolking zoowel paarden als karbouwen
en schapen.
De ziekte, die blijkens noot 4 op blz. 24 hiervoor zich
in het voorjaar vnn 1880 in eenigd landschappen der onderafdeeling Beloe onder de karbouwen had geopenbaard
(geen veetvphus naar het sehijnt). is in Julij jl. geweken ,
nadat daaraan omstreeks 350 Leesten waren bezweken. In
Portugeeach Tinior moet echter de sterfte veel aanzienlijker
zijn gewet st.

aanvulling van de topogranaeh-geologiscbe opneming van

paarden wordt op ongeveer f350 000 geschat Vooreigen

17°. Bali
De ontvangen mededeelingen betreffen ditmaal ui:sluitend de koffijcultuur, waarop de bevolking van het landschap B< eb leng zich me. r en meer toelegt. In liet afgeloopen jaar werden daarvoor, in de nabijheid van boeg
gelegen dessa's, weder uitgestrekte bosobgronden ontgonnen.
Aan pluk en bereiding wordt echter steeds weinig zorg
gewijd, weshalve het product veelal van zeer inferieure
kwaliteit is. De opkoopers betaalden in de dessa's voor de
ongesorteerde koffij f 20 a f 30 per pikol De koffij werd
hoofdzakelijk naar Singapore verscheept. In het geheel
bedroeg de uitvoer van Boeleleng in 1879 34 915 pikols,
waaronder 3927 pikols afkomstig uit de onder vor.-tenbestuur staande Balische landschappen. In verhouding tot den
geringen arbeid die aan den aanleg der plant* enen wordt
besteed, en tot de onbeduidende kosten van pluk en bereiding, is de koffijcultuur op Bali zeer winstgevend.
II.

MIJNBOUW.

§ 1. Dienst van het

mijnwezen.

Gedurende het jaar 1879 bestond het korps actief dienende mijningenieurs uit 12 personen, dat is 3 minder dan
de organieke formatie aai wijst. In den aanvang van 1880
keerden twee mijningenieurs van verlof terug. Dientengevolge en door de plaatsing van een in 't laatst van 1879
uitgezonden adspirant-ingenieur is het korps thans voltallig.
De beide kandidaten voor den dienst van het mijnwezen ,
die bij de polytechnische school te Delft werden opgeleid,
hebben in Junij jl. met gunstigen uitslag het examen voor
adspirant-ingenieur afgelegl en zullen eerlang eene buitenlandsche reis ondernemen , ten einde zich verder praktisch
te bekwamen. Op verlangen der Indische Regering zullen
zij zich in het bijzonder toeleggen op de verschillende methodes van kolen-ontginning, met het doel om later bij de
gouvernementsmijnen in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo werkzaam te worden gesteld.
Het mindere personeel bij het mijnwezen (opzieners,
topografen en boormeesters) bleef, met uitzondering van 1
topograaf die wegens ziekte met verlof naar Europa vertrok, voltallig. De opengevallen plaats is voorloopig niet
vervuld ; daarentegen werd een machinist van een der stoombaggermolens bij het marine-établissement te Soerabaija
tijdelijk als werktuigkundige bij het mijnwezen aangesteld.
De plaats van den scheikundige , die aan het hoofd stond
van het scheikundig laboratorium , blijft voorloopig onvervuld, en de uitvoering der noodige chemische onderzoekingen
aan een te Batavia gevestigden scheikundige opgedragen.
De uitgave van het » Jaarboek van het mijnwezen in
Nederlandsen Indie " kon geregeld worden voortgezet. Het
tweede deel van den 8sten jaargang kwam nog in 1879
gereed . en het eerste deel van den volgenden jaargang
(1880) is onlangs verschenen.
Door de afdeeling mijnwezen is eene verzameling gesteenten , ertsen , mineralen, geologische en mijn bouw-

AJ ij* bon ir Am (lig e onderzoekingen

in liet algemeen.

Ter

Sumatra's Westkust werd in het laatst van 1879 negeen
verkenningen g t onderin men naar de onlangs onder geregeld

bestuur gebragte landschappen Pangkallan Kotta Baroe en

XII Kotta Kampar (residentie Padargscbe Bovenlanden).
Aan het verslag betreffende het. geheele onderzoek en de
daarbij 1 ehoorende kaarten wordt thans te Batavia de laatste
hand gelegd; al het personeel, dat 1 ij de opneming werk*
zanm w a s , is derwaarts overgeplaatst om dien arbeid te
voltooijen. Tevens is een 1 egin gemaakt met de zamenstelling
eener topografiseh-geologisehe kaart van Zuidelijk Pumatra.
Bij de voortzetting van de geologisch-inijnl ouwkundige
opneming van liai.ka werden, even als in 1878, in het
district Koba slechts onbevredigende uitkomsten verkregen ,
terwijl in het zuidelijk gedeelte van Soeigeiliat nog een
aantal rijke ertsafzettingen werden ontdekt.
Kaar aanleiding van het in de laatste twee jaren meer op
den voorgrond getreden beginsel, om het onderzoek naar
ontginbare terreinen zooveel mogelijk in verband te brengen
met de daaraan bestaande behoefte, werden vele reeds in
ontginning gebragte terreinen aan een nieuw onderzoek
onderworpen ; in alle districten had eene algemeene opneming plaats van de bestaande mijnen ; in vier distrieten
werden moer in het bijzonder onderzocht de reeds ontgonnen
terreinen die uitgeput raakten. Dit laatste onderzoek leidde
in de meeste gevallen tot de aanwijzing van nog aanwezige
ontgin! are plekken. Terwijl het vroeger slechts gebruikelijk
was om de uiterste grenzen der voor ontginning vatbare
terreinen met vaste merken aan te duiden, werden thans
voor het eerst naauwkeurig de grenzen afgebakend van
bijna alle diepe mijnen die in den loop van 1880 zullen
worden ontgonnen. Er bestaat grond om te verwachten
dat de bemoeijingen der mijningenieurs ook in dit opzigt
aan de exploitatie van Banka ten goede zullen komen.
Nog in den loop van 1879 kon aan een mijn-ingenieur
het onderzoek worden opgedragen naar het voorkomen van
kwik-erts in de Westerafdeelingvan Borneo, waarvan in
het vorig verslag (blz. 209) met een enkel woord melding
is gemaakt. Aan dezen ingenieur, met wien een topograaf
en een opziener zijn medegegaan , is tevens opgedragen om
in het algemeen gegevens te verzamelen nopens de aanwezigheid van andere nuttige delfstoffen in dat uitgebreid
gebied '). Een voorloopig onderzoek naar cinnaber en andere
ertsen werd in den aanvang van dit jaar beëindigd , doch
gaf geen gunstige resultaten. Onderzoekingen op uitgeüreider schaal zouden , wegens de geografische ligging , de
geaardheid van het terrein, het zeer gebrekkig transportwezen en de nabijheid van woeste volksstammen , die onwillig bleken om eenige inlichting te geven , talrijker
krachten en aanzienlijke kosten vorderen. De gezondheidstoostand van het Europeesch personeel was zeer ongunstig.
In Januarij vertrok de opziener en in Maart de topograaf
wegens ziekte met verlof naar Java. Te Pontianak teruggekeerd , leed de alleen overgebleven ingenieur aan hevige
aanvallen van malaria koortsen , die hem gedurende eenigen
tijd allen arbeid onmogelijk maakten. Hij vertrok in de
laatste helft van Maart naar de ('hinesche districten, om

') Met het oog op bedoeld onderzoek werd door den vorst van Boenoet eene hoeveelheid van 3 pikols kwik-erts verzameld, die tegen
den prjjs van f 62,50 per pikol voor rekening van den lande is overgenomen. Een monster van het bedoelde erts, dat bj| het chemisch
laboratorium te ttatavia werd onderzocht, bleek 89'/. pet. zuiver
zwavelkwik, waarin 77.1 pet. kwikzilver, te bevatten. Dit kwikerts, dat als bn'product van goudwasscherijen wordt verkregen, is
ook nog met eenig goud
vermengd. De van den vorst van Hoenoet
overgenomen partij ' 3 onlangs door tusschenkomst der Nederlnndsche
Handelmaatschappij hier te lande verkocht voor den prjjg van I'108'/r
per 100 K.G. of een netto provenu van f 238,18.
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duur een verkenningstogt te doen. Naar aanleiding van het | verdord. Tegen bet einde van Maart tot eene diepte van
thans Ingesteld voorloopig ondersosk dezer streken werd
1(H) M voortgezet, was het doel nog op verre na nietbebij besluit van 31 Mei jl. bepaald dat eene geologische en ; reikt. Br werd steeds geboord in zwaar leem , sleehts op
mijnljonwkundigo opneming zal worden bewerkstelligd van ' twee plaateen door een dun zandlaagje afgewisseld. Deze
het gedeelte der residentie Westernfdceling van Honieo, t zware kleilagen maken het indrukken der Luizen zeer
moeijelijk.
dat ten noorden wordt begrensd door de Sanibasrivier , ten
westen door de Chinesche zee, ten zuiden door den weg
Proeven te Bandjermaain met de toepassing der AnlborgerMampawa-Muiidhoi-Lundak , en ten oosten gedeeltelijk doof j boonnet hode genomen, bieren tot nog toe zonder gunstig
liet . gevolg. In den aanvang van 1880 begon men met eene
de Landak-riviei' en verder zoo als de toestand van hot
terrein het zal medebrengen.
boring bij de diepe mijn te l'engnron. (lp ultimo Maart j l .
Het uiteenloopende gevoelen der deskundigen over de
was nog slechts eenc; diepte van 22 M. bereikt.
ontginbaarheid van het steenkolenveld van den Boekit-

öoenoer in de Ommelanden van Benkoelen — het in vorige
verslagen herhaaldelijk genoemde terrein der » concessieSoehan " — deed de Indische Begering, in verband met
de voorloopige concessie die voor do exploitatie van gemeld
terrein uitgegeven i s , besluiten om een ingenieur met het
noodige personeel derwaarts te zenden, ten einde dienaangaande zooveel mogelijk zekerheid te verkrijgen. Het aangewezen personeel is in Maart jl. naar zijne bestemming
vertrokken.

§ 2.
a.

Tin-ontginningen.

O n t g i n n i n g v a n g o u v e r n e m e n t s w e g e.

In 1879 werden bij 'slands pakhuizen op Banka ingeleverd 77616 pikols t i n , dat is 5087 meer dan in het voorafgegane jaar en 10 915 pikols meer dan de gemiddelde
jaarlijksche levering (66 701 pikols) in het tienjarig tijdvak
1869 tot en met 1878. Onder het cijfer van 77 616 pikols
Diepe grondpeilingen. Hij de poging die te Joana in de
zijn de 861 pikols tin begrepen, welke verkregen werden
residentie Japara word aangewend om, op grooteren afstand
van 28 7 0 » nachten " e r t s , die bij het einde van 1878 onvan het strand dan waar de eers'e grondpeiling had plaats
versmolten waren gebleven. Trekt men deze hoeveelheid af
gehad , eene tweede boring te venigten , kwam men weder
van het product in 1879 verkregen, op het einde van welk
door onsamenhangende aardlagen. grootendeels uit ophoo- jaar er geen erts onversmolten bleef, dan verkrijgt men
pingen van rolsteenen en van kalksteen-brokken van zeer
vor r het afgeloopen jaar eene productie van 76 755 pikols
ongelijke grootte bestaande, die het bonn nog me^r betin. Over 1878 bedroeg de levering 72 5 2 9 , de productie
moeijelijkten dan de eerste maal. Na veel inspanning slaagde
(berekend als zoo even) 67 555 pikols. De werkelijke promen er in met de gewone boor wijze eene diepte van 180 M.
ductie bedroeg derhalve nog 9200 pikols meer dan de reeds
te bereiken , doch het daarbij aangetroffen water , ofschoon
zeer hooge opbrengst van 1878. Eene gouvernementsmijn
in ruime hoeveelheid voorhanden , bleek ongeschikt voor
word in 1879 verlaten . zoodat het aantal dezer mijnen bij
gebruik , terwijl er zich bij de opwelling, even als bij de
het eind van het jaar 118 bedroeg, waaronder 4 die vereerste boring, eer.e aanzienlijke hoeveelheid brandbaar gas
moedelijk in den loop van 1880 uitgeput zouden raken.
ontwikkelde. Ten einde de boring zoo diep mogelijk voort
Het aantal particuliere mijnen , blijkens 't vorig verslag
te zetten, zal ook de zoogenaamde Aalhorger booi methode
128, bleef onveranderd.
op deze plaats beproefd worden. Inmiddels zal men trachten
Door personen die niet tot de gouverncinents (onder conom Jonna door middel van eene niet te kostbare buisleiding
tröle werkende) mijnen behoorden , werd in 1879 meer dan
uit het gebergte aan goed drinkwater te helpen.
iu eenig der laatste jaren tot de levering bijgedragen,
Aan het voornemen om eenige volkrijke plaatsen tus- namelijk voor 27.4 percent, welke verhouding gedurende
schen Samarang en Demak van artesisch water te voorzien ,
de vijf voorafgegane jaren afgewisseld had tusschen 22.8
werd uitvoering gegeven door het boren van een artesischen
en 25.6 percent. Terwijl de gouvernements mijnkongsi's in
put te Genoek , op vier palen afstand van Samarang, en
1879 inleverden 56 360 pikols, werd aan zoogenaamd partivan een tweeden p u t te Boejaran op de grens van Sama- culier tin verkregen eene hoeveelheid van 21 256 pikols,
rang en Demak , veertien palen van de genoemde iiooid- i waaronder 6508 pikols geleverd door tra-smelters en nawasplaats gelegen. Beide boringen werden met een gunst igen uit- i schers die deze tin verkrijgen door het uitsmelten van tinslag bekroond. De eerste, diep 122 M., geeft 350 liters water
slakken welke als te arm cian erts door de mijnen niet
in de m i n u u t ; bij de tweede, die eene diepte van 132 M.
meer worden verwerkt, of van erts dat aan de einden der
heeft, bedroeg de productie in denzelfden tijd 90 liters water.
waschkanalen wordt ingezameld.
Na de voltooijing dezer boringen werd het beschikbare
Bij de gouvernementsmijnen waren in 1879 gemiddeld
toestel overgebragt naar de hoofdplaats Demak , waar zich
6518 personen werkzaam, die dus dooreengenomen inlereeds spoedig verschijnselen opdeden die eene bevredigende
verden 8.65 pikols per hoofd. Voor de particuliere mijnen
uitkomst deden verwachten. Op 11 Maart jl. aangevangen ,
wordt de gemiddelde levering per hoofd gesteld op 13.86
was de boring reeds dan 24sten April op eene diepte van
en voor de tra-smelters en nawasschers op 17.31 pikols,
116 M. voltooid. De nieuwe put levert 260 liters water m
doch deze gemiddelden worden gezegd een geringen graad
de minuut met voldoende stiighoogte voor distributie. Het
van n nauwkeurigheid te bezitten, daar dikwijls slechts één
water scheen van goede kwaliteit te zijn.
inleveraar bekend s t a a t , terwijl de hoeveelheid toch door
De ingenieur voor de grondpeilingen in Midden-Java
meer personen gezamenlijk is verkregen. Volgens de opgavolbragt eene geologische verkenning in het belang der
ven over 1878 was in dat jaar de gemiddelde levering per
drinkwatervoorziening van de hoofdplaats der residentie
hoofd , wat de gouvernementsmijnen betrof, geweest 7 54
Kadoe. Voorloopig meende hij het doen eener artesische
pikols, doch bij deze berekening is niet het aantal workputboring te moeten ontraden. Ook in Soerakarta en Tagal
Beden gedurende het geheelejanr, maar het cijfer der werkzouden geologische onderzoekingen plaats hebben in het
krachten op 31 Decemlier tot grondslag genomen. Aan
belang der voorziening van die streken met artesisch water.
zoogenaamd particulier tin werd in 1878 gemiddeld per
In laatstgenoemd gewest besloten eenige particulieren gehoofd ingebragt 15.24 pikols, bij welke berekening de
bruik te maken van de door het mijnwezen bekend gelevering der particuliere mijnen en die der tra-smelters en
worden spoelende (Aalhorger) boormethode en met eigen
nawasschers te zamen is genomen, omdat eene gesplitste
middelen artesische grondpeilingen te beproeven. Op die
opgaaf ontbreekt.
wijze werd te Maribaija (Tagal) in zeer korten tijd eene
Uit. het volgende overzigt kan blijken hoe de gemiddelde
gewenschte uitkomst verkregen.
levering per hoofd zoowel bij de gouvernementsmijnen als
Ofschoon de ongunstige uitkomsten der geologische onbij de twee categorien van particuliere ontginningen in elk
oerzoekingen iu de omstreken van Soerabaija (verg. het
der mijndistricten uiteenliep.
verslag van 1875 blz. 204) de Indische Regering weinig
reden gaven om te hopen dat men daar ter plaatse artesisch
er z u u kunnen krijgen, werd het toch raadzaam geacht
om nog eene laatste poging aan te wenden ten einde de zeer
Kostbare machinale watervoorziening te ontgaan. Met dit
c oei werd in Augustus 1879 eene grondpeiling begonnen ,
uie op J l December tot eene diepte van 127 M. was ge-
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8.65

b) 1 064

14 747,55

13.86

c) 376

6 508,24

17.31

Merawang

. . . .

Pangkalpinang.

Toboali

u) Gemiddelde sterkte over het geheele jaar. Op 31 December 1879 was het totaal 6G28, namelijk 2277 deelhebbers, 3739 jaarlooner»
en 612 kolenbranders.
Ii) Eene splitsing als onder o vermeld, is niet ontvangen. Welligt ook dat alleen het getal inleveraars is vermeld (zie het aangeteekende op de vorige blz.).
e) Deze opgaaf betreft vermoedelijk alleen het getal inleveraars (zie het aangeteekende op de vorige blz).
De geldelijke uitkomsten der mijnen over de beide laatste i
jaren waren als volgt:
1878.

1879.

1878.

Voor het geleverde tin hadden de gouvernementsmijnen te ontvangen a f 13,50
a) f 756 092,00 f

760 856,35'

De verstrekkingen (rijst,
zout, olie en materialen) en
voorschotten werden Lere801111,00
Dus werd meer verstrekt dan
aan waarde in tin ontvan-

f

651 220,54'

Zoodat de schuld vermeerderde met

55 153,00

en verminderde met.

en was dus op 31 Deceinber gestegen tot . .
.

.

.

104 620,88'

f
1 077 362,00

850 264,00 f 755 841,43

Ten einde Ce ongunstig werkende mijnen eene minimum-uitkeering van f 5
per pikol tin te doen ontvangen , werd bijgepast .

234 918,00

197 293,65*

Aan premien voor ijver werd
betaald

44 950,00

44 765,00

f 1136 132,00 f

109 635,81

100172,00

.

Zij bedroeg op 1 Januarij .

en gedaald tot

f

f

De
gouvemementsmijnen
hebben dus in het geheel

45 019,00
f

De uitkeeringen bedroegen.

Aan verstrekkingen , voorschotten en uitkeeringen
genoten de gou vernemen tsmijnen, zoo als uit het
voorgaande blijkt, te u r n e n

1870.

5 014,92»
1 177 534,50

De uitkeering aan particuliere mijnen bedroeg . .
De productie-kosten van het
tin (volgens liet genotene
door de mijnwerkers) hebben dus bedragen . . .
dat is berekend over de
opgegeven »levering"
van 1878 en 1879 gemiddeld per pikol b).

f 1 177 534,00

222 995,00

997 900,08»
286 953,16*

f 1 359 127,00 f 1284 853,25

18,74

16,55*

f 1172 519,57'

a) Berekend over circa 56 007 pikols, zijnde onder de in 1878
bjj de pakhuizen irgenomen productie ruim 4 pikols verbeurd verklaard tin begrepen, waarvoor derhalve geen inkoopsprijs is betaald.

4) Wanneer men van deze berekening de zoogenaamde particuliere
mijnen uitzondert, voor welker product door de leveraars enkel de
inkoopsprijs werd genoten, dan bljjkt dat het tin der onder contrei»
werkende mijnen — volgens bovenstaande onkostenrekening, dieechter,zoo als aanstonds blijken zal, nog verre van volledig is — het
Gouvernement in 1878 en 1879 achtereenvolgens kwam te staan op
f 20,28* en f 17,70' per pikol.

[*. t\
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Volgens opgaven van den resident van Banka bedroeden
de overige kosten op het tin gedurende 1879:
aanwerving van nieuwelingen.

. . .

verlies op de rijstverstrekkingeu . .

f

167,70

.

358 090,00

transport van rijst, zout, olie enz. van
de reede naar de pakhuizen

24 630,27

waarde-vermindering van materieel.

.

5 000,00

transport van het tin van Banka naar
Java ')

69 207,17

administratiekosten en pikolgelden .

104 084,16

.

onderhoud en waarde-vermindering der
gebouwen
mijnbouwkundig onderzoek

9 254,11 5

. . . .

96 709,18

verlies op de zoutverstrekking en onvoorziene uitgaven

9 701,94

totaal. . . . f

676 845,13'

dat is, berekend over eene levering van 77 616 pikols,
gemiddeld f 8,72 per pik«d. Rekent men nu dat de kosten
van afscheep (uit de depots op Juva) en die van aanvoer
en verkoop hier te lande (genomen uit de begroot ing voor
1880) bedragen f 2,73* per pikol, dan blijkt dat het totaal
der uitgaven voor de tinlevering van 1879 (behoudens een
lager te bespreken buitengewoon voorschot van f 30 095)
is te stellen op gemiddeld f 28,01 per pikol (tegen f 32,30
in 1878), waarbij intusschen valt op te merken dat bij
deze berekening tot het volle bedrag ook in uitgaaf zijn
gebragt de sommen, waarmede de schulden van verschilleude gouvernementsmijnen in 1879 vermeerderden , en dus
al dadelijk wordt aangenomen dat daarvan niets kan \vurden aangezuiverd. Het bedrag dat op oude schulden werd
afbetaald is daarentegen in mindering der productiekosten
van het afgeloopen jaar gebragt. (Brengt men ook bet voorschot van f 30 095 ten laste der levering van 1879 , dan
stijgen de kosten tot f 28,39' per pikol.)
De uitkomsten der ontginning gedurende 1879 zijn , zoo
als uit bet voorafgegane blijkt, veel voordeeliger dan iu de
laatste jaren , zoowel wat de opbrengst der ontginning als
wat de kosten van het tin betreft. Even als iu 1878 droeg
ook in het afgeloopen jaar de gunstige weersgesteldheid
hiertoe bij. Overvloedige regens waren oorzaak dat de ontginning niet, zoo als gewoonlijk, gedurende eenige inaanden van watergebrek te lijden had. Tegen bet einde van
het jaar had de hooge stand van het water op sommige
plaatsen dijkbreuken ten gevolge , die den arbeid voor een
tijd belemmerden.
Behalve de weersgesteldheid hebben evenwel nog andere
om standigheden bijgedragen tot de gunstige uitkomsten ,
die iu 1879 , in het bijzonder door de gouvernementsmijnen ,
werden verkregen. In de eerste plaats valt hier te denkeu
aan bet meer werkzaam aandeel dat de dienst van het
mijnwezen in den laatsten tijd in de ontginning neemt,
waarop ook reeds in § 1 gedoeld werd (zie blz. li)8). Meer
dan vroeger werd rekening gehouden met de uitkomsten
van het mijnbouwkundig onderzoek, en de bewerking van
terreinen , die niet voor ontginning geschikt waren lievonden , vermeden.
In bet vorig verslag is reeds vermeld dat in den aanvang van 1879 de verstrekking van reëngagementsgelden
is gestaakt. Deze gelden werden vroeger bij deu aanvang

') Berekend naar den contractsprijs voor de jaren 1880 t/m 1882 ad
f 26,75 per kojan, daar bU het eind van 1879 nog nagenoeg de
geheele productie van dat jaar te verschepen was. De aannemingspri)s volgens het afgeloopen ruim vijfjarig contract had slechts
f 22,50 per kojan bedragen, doch in de tegenwoordige aanneming
is ook het transport naar envan de reede begrepen, waarin het
bestuur tot dusver afzonderlijk had te voorzien.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

van den mijnarbeid in voorschot gegeven tegen latere verrekening met het te leveren tin , doch in de meeste gevullen kou dit bedrag als verloren geld worden beschouwd
en verhoogde het slechts de schuld der mijnen. In 1878
bedroeg liet totaal dezer voorschotten f 77 995, en veilig
mag worden aangenomen dat de exploitatie-rekening van
1879 met een gelijk bedrag werd verligt, hetgeen, gevoegd
bij de hoogere productie, ten gevolge heeft gehad dat de
voorschottenen verstrekkingen f 109 635 minder liedroegen
dan aan waarde in tin ontvangen werd. De schuld , die in
1878 nog vermeerderde met f 100 172, verminderde in 1879
met f 5014, hetgeen derhalve over 1879 een voordeelig
verschil van f 105 186 oplevert. De intrekking dezer voorschotten gaf wel is waar bij de gouvernementsmijnen aanleiding tot eenig verloop van volk , doch zij , die het werk
verlieten , waren meerendeels luije en onhandelbare sujetten
op wier behoud geen prijs werd gesteld.
De bespreking met de niijnhooiden in het district Toboali
(zie vorig verslag blz. 211) leidde tot bet aannemen eener
nieuwe wijze van verrekening tusschen de deelhebbers in
de mijnen en de jaarlooners onderling, zonder dat echter
wijziging werd gebragt in de verrekening met hetGouverneinent. De jaarlooners worden thans niet meer aangenomen
tegen een vast loon , maar deelen — voorloopig voor één
jaar — winst en verlies gelijkelijk met de deelhebbers.
Ook in genoemd district zijn dientengevolge slechts de beste
werklieden gebleven of op nieuw aangeworven.
Aangezien de zoo even vermelde afschaffing der reüngagementsgelden vele mijnen , die geen rijke terreinen bewerkten , in geldelijke verlegenheid had gebragt, welke zij ,
trots ijvorigen arbeid , niet in één jaar konden te boven
komen , en het belang van het Gouvernement medebragt
om de voortzetting der ontginning te waarborgen , werd
eene som van f 30 095 ter beschikking gesteld van den
resident van Banka, ten einde, na afloop der levering
(alzoo in 1880), voorschotten te verleenen diiar waar zulks
noodig zou blijken.
Ten aanzien van eene mijn in het district Bliujoe, die op
het einde van 1879 belast was met de aanzienlijke schuld
van f 53 409, onder den druk waarvan de mijnwerkers
zich weinig aan de ontginning lieten gelegen liggen, bleek
liet noodig eene bijzondere voorziening te nemen. Aangezien uit een mijnbouwkundig onderzoek daar ter plaatse
was gebleken dat deze mijn nog minstens 6000 pikols tin
met voordeel kon opleveren, mits de ontginning door eene
mijnvereeniging werd voortgezet die niet te zeer door scbulden werd belemmerd, en het niet wenschelijk voorkwam
om de bestaande vereeniging te ontbinden , waardoor de
genoemde schuld geheel zoude verloren gaan , liesloot de
Indische Regering dat die schuld voorloopig voor den tijd
van een jaar buiten rekening blijven zou, met andere
woorden, voor memorie zou worden gevoerd.
De verbeterde smeltovens voldoen op den duur naar
wensch. De Chinesche ovens blijven slechts in gebruik
daar, waar gebrek aan water een beletsel vormt tegen de
aanwending der verbeterde ovens , of waar de mijnwerkers
de noodige middelen missen om verbeterde ovens te koopen
of te huren.
Naar aanleiding van de klagten over onzuiverheid van het
Banka-tin , die nog somwijlen uit Europa worden vernomen ,
wordt een streng toezigt gehouden op de smelting.
Over den invloed dien de intrekking der strafbepaling
van art. 2, n°. 27 , van het politiestrafreglement voor inlanders op den mijnarbeid uitoefent, kan nog geen oordeel
worden uitgesproken. Inmiddels wordt er thans nog meer
dan vroeger op gelet dat luije en onwillige werklieden niet
meer worden in dienst genomen, en heeft de Indische
Regering besloten om ter aanmoediging van ijverige mijnwerkers de premien voor ijver, die tot dusver twee
malen 'sjaars, telkens tot een bedrag van f 5 , werden toegekend, in het vervolg bij maandelijksche termijnen uit
te keeren.
Het verslag der commissie, die bij een Indisch besluit
van 17 Julij 1878 werd benoemd om voorstellen te ontwerpen tot verbetering der tin-exploitatie op Banka, is
nog bij de Indische Regering in overweging.
Ten vervolge op vroegere opgaven wordt hier ten slotte
een overzigt gegeven van de opbrengst van het Banka-tin
in de veilingen (bier te lande) van 1879 en de eerste
acht maanden van 1880.
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(iemiddelde opAantal
uitgeleverde brengat per 60 kilogr.
»)
netto
hoeveelheid
kilogrammen.
(in pikols).
liruto.
Netto.
Verkochte

Veiling
gehouden in:

1870.

Maart .

.

11917,41

729 199

41,68

34,88
39,51

Mei.

.

.

12 024,48

737 889

39,31

37,19

Julij

.

.

12 065,00

739 754

38,31

36,29

September

11 869,95

730 180

42,51

40,37

November

12 121,87

744 173

58,06

55,60

10 080,74

Januarij .

f

Gil

36,36 f

70 079,45 i 4 299 708 .}) f 42,90 f

40,80

1880.
Januarij

10 300,07

631 566

58,63jf

56,08

Maart .

7 701,76

472 381

50,90|

48,51

i 10 390,38

637 602

43,10

40,77

i 10 500,37

643 144

56,83

54,00

Mei.
Julij

.

u) Veilingsprijs, verhoogd met de aan de kooperg in rekening
gebragte 1 pet. veilingskosten , doch verminderd met de li/ : pot
rabat voor contante betaling.
b) Over 1878 was de algemeene middenprjjs f 38,76 per 50 K.G.
Voor elk der zes veilingen afzonderlijk liep het gemiddelde toen
uiteen tusachen f 35,62 (Septemberveiling) en f40,10 (Januarjj-veiling).
b.

Particuliere

ontginningen.

Billitoii. Door den vertegenwoordiger van de Billitonmaatschappij in Indie is nopens de tin-productie en het
aantal arbeiders gedurende het laatst verstreken boekjaar
(1 Mei 1879-30 April 1880) de volgende opgaaf verstrekt.

Mijndistricten.

Pikols tin in
Gemiddeld Pikols tin- de smelterijen
erts
aantal
der
gereed voor Maatschappij
mijnde
daaruit
werkers. smelterij.
verkregen.

Manggar

. . . .

2 093

77 790

56 005,76

Boeding

. . . .

1115

25 050

17 530,66

Dindang

. . . .

456

9 960

6 969,14

Taiidjong Pandau .

516

6 680

4 206,76

Totaal. . .

4 180

119 480

84 712,32

Gemiddeld per mijnwerker werd dus eene productie verkregen van 20,2ri6 pikols tin , tegen 21,87 pikols in het
voorafgegane boekjaar, toen het gemiddeld aantal mijnwerkers 4275 lieliep en de productie de aanzienlijke hoeveelheid van 93 495 pikols liercikte.
De in 1879 door de maatschappij aan de markt gebragte
hoeveelheid tin beliep ruim 76 175 pikols. In de zes veilingen
die achtereenvolgens in de eerste helft der maanden Februarij . April, J u n i j , A u g u s t u s , October en Decemlier te
Batavia werden gehouden, en waarvan de beide eerste elk
uit ruim 12 000 en de vier andere elk uit ruim 13000 pikols
bestonden , werd de volgende iniddenprijs per pikol verkregen : f 3 8 , 4 2 , f45,98, f43.70, f42,26, f56,32 en 162,29.
Als pachtschat (3 percent der productie) bragt de maatsehappij over de drie laat.stverloopen boekjaren achtereenvolgei.s 1 8 5 3 " , 2 8 0 4 " en 2 5 4 1 " pikols op. l)e beide
eerstgenoemde hoeveelheden zijn reeds in de gouverneiuentsveilingen hier te lande te gelde g e m a a k t , respectievelijk
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in Januarij 1879 en Maart 1880. De netto opbrengst bedroeg
f 70 87.) ('ii f 164 399 , dat is per 50 K.G. f 33,485 eu
f 47,51. Aan uitvoerregt op het Hilliton-tin (f 3,50 per
100 K.G.) werd in Indie over 1879 ontvangen f 154 451 ,
tegen f 140 302 in 1878.
Stak. De plannen tot hervatting van de in September
1878 gestaakte werkzaamheden bij de tin-ontginning te
Bntoe Gadja (verg. vorig verslag ulz. 211) zijn nog niet
opgegeven. Do aan den sultan van Siak optebreugeu cijns
is ook over 1879 betaald. Een verzoek der ondernemers om
de vooruitzigten der verdere ontginning door een gouvemeinents mijningenieur te doen onderzoeken , werd door de lndisehe Regering niet ingewilligd , aangezien het terrein der
onderneming reeds vroeger van gouvernementswege is onderzocht , en er zich sedert geen omstandigheden hebhen voorgedaan die aanleiding geven om de juistheid der uitkomsten
van dat onderzoek in twijfel te trekken.
§ 3.
Kolen-ontginningen,
a. O n t g i n n i n g v a n g o u v e r n e m e n t s w e g e .
Ofschoon de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe
ontginning bij de mijn Oranje-Nassau te Pengaron (Zuidereu Oosterafdeeling van Borneo) tegen het einde van 1878
als beëindigd werden beschouwd, is de eigenlijke opening
der mijn door verschillende omstandigheden nog tot 1
Maart jl. vertraagd. In de eerste plaats moest het plan van
ontginning lielangrijke wijzigingen ondergaan , aangezien
bij het drijven der diepe, mijngangen in een der voornaamste
kolenlagen bleek dat deze l a a g , door verdrukking geheel
vergruisd en met grond vermengd, de ontginning niet waard
was. Gebrek aan vrije roergangers en matrozen voor het
bemannen der laadschouwen , waarmede de kolen naar Bandjeniiasin worden vervoerd, liet trouwens niet toe om de
productie belangrijk uit te breiden. De ondervonden vertraging leverde echter minder bezwaar op , vermits de mijn
te Assahan tegen het midden van 1879 in zoodanigen staat
was gebragt, dat desgevorderd eene hoeveelheid van 1000
ton kolen 'smaands kon worden verkregen. Ten einde de
geheele voltooijing der nieuwe diepe mijn Oranje-Nassau
zooveel mogelijk te bevorderen , en voor volgende jaren eene.
productie van minstens 1000 ton kolen 's maands te verzekeren . werd in Junij 1879 aan den hoofdingenieur, chef der
afdeeling mijnwezen, opgedragen zich naar de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo te begeven en van zijn verblijf
aldaar g e b r u i k t e maken om eenige sedert lang in behandeling zijnde aangelegenheden — bevordering van den afvoer
der kolen , voorziening in de noodige werkkrachten op en bij
de laadschouwen, enz. — tot oplossing te brengen. De
aan dien hoofdingenieur opgedragen zending Ls niet zonder
vrucht geldeven. Reeds in het begin van dit jaar zijn de
middelen van transport en het daarbij behoorend jiersoneel
vermeerderd en uitgebreid, en zijn de bezoldigingen van
dit personeel, dat op de k'staande voorwaarden niet voltal lig kon worden gehouden , lieter geregeld. Het aantal
laadbooten (elke boot bemand met 1 roerganger en 8 matrozen) is van 20 op 23 gebragt, en het personeel der
opvarenden van 180 tot 207 man uitgebreid; daarentegen
is het aantal mandoers van 6 op 4 teruggebragt. Het
transport geschiedt voortaan over den geheelen afstand van
de mijn naar Bandjermasin met laadschouwen, zoodat de
kosten voor het vervoer met zoogenaamde tjunia's t u s schen Martapoera en Bandjermasin zijn vervallen. Ook het
bij de mijnen gebezigd spoorwegmaterieel l a a t , wat inrigting en eenheid van model betreft, veel te wenschen over.
en daarom zal in het volgend jaar eenig nieuw materieel
worden uitgezonden.
Bij gelegenheid van het door den chef van het mijnwezen
aan de ontginning gebragt liezoek bleek dien hoofdingenieur
voorts dat een niet onaanzienlijk gedeelte der productie verloren gaat. Bij het schiften der steenkolen voor het verbruik der
Indische zeemagt wordt namelijk eene groote hoeveelheid gruis
verkregen , die als waardeloos beschouwd wordt en onbenut
blijft. Naar het gevoelen van den chef van het mijnwezen
zal dat gruis waarschijnlijk tot zaamgeperste koleukoeken .
zoogenaamde briquetten, verwerkt en daarmede een vrij
belangrijk voordeel verkregen kunnen worden. Op zijn
voorstel besloot de Indische Regering om bij een paar in
Europa werkende briquetten-inrigtingen proeven te doen
nemen met kolengruis, afkomstig van de gouvernements-
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mijnen op Borneo. De Mdiag dtor proeven is opgedragen
aan een hoofdingenieur van liet Indische mijnwezen, dia
zich thans met verlof in Europa bevindt, en min den ingenieur der mijnen te Kerkrade in Limburg. !n Augustus jl.
zijn circa 10 ton van het bedoelde kolengruis hier te bande
ontvangen en in September is bij de hriquetten-itirigting
te Kohlschoid in Pruissen een aanvang gemaakt niet de
eerste proeven. De Indische Regering heeft het verlangen
te kennen gegeven dat de beide adspirant-ingenieurs, die
in deu loop van dezen zomer hun examen nebben afgelegd, zich in het bijzonder zullen bekwamen in kolenontginning, briquettenvorming en wat daarmede verband
houdt. Boven (blz. 198) is reeds aangeteekend dat aan dit
verzoek zal worden voldaan.
Men mag verwachten dat de zoo even medegedeelde
maatregelen op den duur in de exploitatie der gouvernementsmijnen eene belangrijke verbetering zullen brengen.

PRODUCTIE IN TONNEN.

Pengaron.

Het laat zich aanzien dat de aanwending van stoomkraubt bij bet vervoer nog een belangrijk voordeel zou
opleveren, doch daarvoor ware het noodig de productie tot
een cijfer van 36 000 ton op te voeren. Alvorens eenodergelijke uitbreiding in overweging te nemen, zal de uitshig
moeten worden afgewacht van het op blz. 48 (noot l)bedoelde onderzoek naar de geschiktheid der kolen voor
stoomgebruik , in het bijzonder bij de Indische zeemagt.
De productie der mijnen te Assahan en Pengaron
bedroeg in 1879 6217V2 ton kolen. Op 31 December jl.
lagen bij de mijn-établissementen nog 4883 ton koleu in
voorraad. De volgende tabel geeft een overzigt van de
maandelijksche productie in 1879 en van het aantal en (ie
verdeeling der bij de mijnen te werk gestelde dwangarbeiders over het geheele jaar.

MAANDELIJKSCHE GEMIDDELDES VAN HET AANTAL DWANGARBEIDERS.

Voor den eigenlijken Voor den
mijnbouw gebezigd, te:
Assahan.
afvoer
gebezigd.
Pengaron. Assahan.

Arrestanten,
Voor
houtaan- ontvlugten,
voor diverse
kap
diensten
gebezigd. gebezigd.

Zieken.

Totaal.

Januarij . . .

119

404,00

242,22

142,11

0,19

32,10

41,17

27,11

484,90

Februarij. . .

98

284,25

249,25

131,13

2,00

32,17

55,48

20,10

490,13

100

216,25

254,80

137,30

8,11

12,90

54,19

24,70

492,00

192

226,25

263,15

127,24

9,25

13,18

59,09

19,22

491,13

59,«5

30,31

494,30

Maart

....

150

195,25

237,70

116,17

26,15

24,12

100

164,25

241,46

123,00

27,00

17,00

54,24

31,00

493,70

Julij

150

274,25

247,00

129,40

11,70

16,40

53,30

33,50

491,30

Augustus . .

160

302,25

248,90

130,50

0,60

15,30

54,70

33,70

483,70

September. .

82

372,75

223,50

150,10

0,30

19,90

42,90

41,00

477,70

932,00

108,30

197,80

*

22,10

34,70

44,10

467,00

Mei

October. . . .

•
90

935,00

169,00

179,40

7,60

15,60

35,00

51,40

458,00

December . .

60

610,00

228,20

118,20

20,80

•

36,00

47,30

450,50

Totaal . .

1301

4 916,50

2 773,48

1 682,35

113,70

220,77

580,62

403,44

5774,36

Genridc'elc aantal per maand. .

231,1

140,2

9,5

18,4

48,4

33,6

481,2

Pet. van de totale sterkte. . . .

48,02

29,13

1,97

3,82

10,06

7,00

November . .

6 2177.

Uit dit overzigt blijkt onder anderen dat gedurende 1879
nog 48 percent, alzoo bijna de helft, der aanwezige werk1-rachten zijn gebruikt voor de voltooijing der diepe mijn
te Pengaron , dat 29 percent te Assahan ongeveer 5000
ion kolen hebben ontgonnen , terwijl 23 percent voor diverse
'li"nst.-n zijn gebezigd, of door ziekte, arrest of ontvlug'"ig voor den eigenlijken mijnarbeid verloren gingen. Zonoer vrees voor teleurstelling mag derhalve worden lange*
nomen dut, wanneer de mijnen in het vervolg van tijd regel'. M» TJwOen ontgonnen , de gouvernements-kolenwinning
H f^SÏS s t e r ' < t e v a n het tegenwoordig personeel, mits
vin l s ï n V °° r ' l e n m i J " - a r b e i d gebezigd , eene hoeveelheid
'T
i t o " kolen 'sjaars zal kunnen opleveren,
len slotte dient nog te worden vermeld dat onlangs
" a rTt' 0 i'ig is verleend om de in de Zuider- en Oosterafenn„ ran Borneo aanwezige middelen voor het doen van
diepe grondpe.lmgen _ zoolang die niet voor het onderzoew naar de aanwezigheid van drinkwater aldaar benoo-

digJ zullen wezen — aan te wenden tot voltooijing van
het in do jaren 1858 en 1859 gehouden onderzoek naar
koleulagen nabij het bevaarbare gedeelte van de Riam
Kanan , en dat wel door het doen van boringen tot eene
diepte van 250 a 300 M.
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
c e s s i e-a a n v r a g e n.

en c o n-

In November 1879 is door de regthebbenden op de concessie tot ontginning der steenkolenmijn Julia Hermina
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo te kennen
gegeven dat zij , met het oog op de regeringsbeschikking
van Julij 1877 (verg. het verslag van 1878 blz. 213) ,
van hun regt tot het verder ontginnen der genoemde mijn
afzien.
Aan den voorloopigen concessionaris voor de kolenont-
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ginning in Benkoelen (concessie Soeban) is onlangs wederom
voor een jaar uitstel verleend om liet benoodigde kapitaal
voor de exploitatie bijeen te brengen. Kr bestond te minder
liezwaar tegen het verleenen van dit nieuwe uitstel met
het oog op het nader onderzoek, dat, zoo als op bh. 199
is vernield , van gouvernementswege naar de waarde van
het bewuste kolenveld wordt ingesteld en waarmede G h
8 maanden zullen verloopeu.
Met den sultan van Koetei (Zuider- en Oosterufdeeling
vun Borneo) is eene overeenkomst gesloten ter zake van de
levering van steenkolen voor de schepen der militaire en
der gouvernementsmarine la 1880-1885. In gevolge dit
contract zullen de kolen te Pelarang vrij aan boord moeten
geleverd worden voor f 16 per ton.
De in 't vorig verslag blz. 212 (noot 1) bedoelde voorschriften nopens tiet winnen van delfstollen die zich in
groeven of op de oppervlakte bevinden , zijn nog bij de
Indische Regering in overweging.
In sommige streken ter Sumatra's Westkust plegen de
inlandsche hoofden, indien goud of andere metalen worden
gewonnen , een gedeelte oer opbrengst als wang-adat te
ontvangen. Aangezien het billijk voorkwam die inkomsten
ook dan aan de hoofden te verzekeren wanneer eene niijnontginning ondernomen wordt door concessionarissen (dat
is door andere personen dan die de gronden in gebruik
hebben) werd bij een Indisch besluit van 6 .September 1879
in beginsel aangenomen , dat in het vervolg, bij het verleenen van concessien tot mijnoutginidng in streken waar
het bedoelde gebruik bestaat, zal worden bepaald hoeveel
van den aan den lande op te brengen cijns aan de inlandsche
hoofden zal worden uitgekeerd voor het gemis der wang-adat.

is onlangs aan een Europeaan vergunning verleend tot het
Ontginnen van eenige in dat landschap voorkomende aardoliebronnen. Volgens de laatste berigten wan de daarop
betrekking bobbende overeenkomst den resident ter goedkeuring aangeboden.
III.

ZOUT.

De inkomsten, welke het Gouvernement aan het zoutmonopolie ontleende , waren in 1879 aanzienlijker dan in
eenig jaar te voren. Wegens de vochtige weersgesteldheid ,
die oorzaak was dat de gouvernements zout-aanmaak (op
Madura) zoo goed als geheel mislukte, werd ook de verboden aanmaak , die steeds in meerdere of mindere mate
plaats vindt, belemmerd of verhinderd. Aan den gouvernements verkoop werd dus weinig afbreuk gedaan , en het
debiet op Java en Madura steeg tot ruim 31 824 kojans
(954 736 pikols), tegen circa 27 911 kojans (837 327 pikols)
in 1878, en ruim 30121 kojans (903 636 pikols) in 1875,
welk jaar tot dusver de hoogste productie aanwees. Het.
debiet bragt onzuiver op f 6 347 301 , tegen f 5 553 871 in
1878, en f 5 703 453 in 1875.
In den vermeerderden afzet gedurende 1879 deelden allo
gewesten , Banjoemas alleen uitgezonderd , zoo als in bijzonderheden blijken kan uit het vijfjarig overzigt, hier
achter gevoegd als bijlage EEE.
In de 7 buitenbezittiugen , waar het Gouvernement zout
doet verkoopen , bleef het debiet, blijkens de aangehaalde
bijlage, vrij wel op gelijke hoogte. In 3 dier gewesten
(Benkoelen , Palembang en Banka) was het iets minder
dan in 1878; in de 4 andere (Sumatra's Westkust, Lampongsche districten en de beide residentien van Borneo)
werd meer dan in 1878 gesleten. In de 7 gewesten te zamen
§ 4. Mijnbouwhundige opsporingen door particulieren.
werd in laatstgenoemd jaar eene hoeveelheid van ruim
Aangezien aan de voorwaarde waarop bewilliging was 6199, en in 1879 van ruim 6227 kojans verkocht, oververleend tot de oprigting der in 't vorig verslag (blz. 212) eeukomende met 185 984 en 186 814 pikols , waarvoor ontbedoelde » Mijnbouw-maatschappij Sumatra ", namelijk dat vangen werd f 1 064 225 ') en f 1 069 455.
de nog niet geplaatste aandeelen in genoemde vennootschap
Het aantal plaatsen , waar zout verkrijgbaar is gesteld ,
op den laatsten December 1879 moesten zijn uitgegeven , werd in 1879 met 2 vermeerderd door de oprigting van
op gemeld tijdstip niet was voldaan , kan deze vennoot- een verkooppakhuis te Ngrambe in de afdeeling Ngawi
schap , zoo als reeds op blz. 58 werd aangeteekend, reg- der residentie Madioen, en te Boentok in de afdeeling
tens als ontbonden worden beschouwd.
Doessoen en Dajaklanden der residentie Zuider- en OosterUit het in de Indische dagbladen openbaar gemaakte afdeeling van Borneo. Het eerste werd nog slechts bij wijze
verslag van den deskundige uit Australië , aie in Augustus van proef opg^rigt. Te Tabanio in de afdeeling Martapoera
van het afgeloopen jaar naar Sumatra was vertrokken om van laatstgenoemd gewest bleef het debiet beneden het
de maatschappij voor te lichten, is gebleken dat aan de minimum dat voor de instandhouding van een verkoopvoorgenomen goud-ontginning nabij Soepaijang (Padang- pakhuis is aangenomen. Ten gerieve der bevolking, die
sche Bovenlanden) slechts eene twijfelachtige waarde kan zich anders te Bandjerniasin of wel buiten het regtstreeksch
worden toegekend, maar dat van de overige door dien gouvernementsgebied (in Pegatan) van zout zou moeten
deskundige bezochte streken , die gelegen zijn buiten het voorzien , is evenwel besloten voorshands niet tot de opaan den heer R. D. VERBEEK , overeenkomstig zijn verzoek , heffing over te gaan.
aangewezen onderzoekingsveld, eene enkele, namelijk
Daar de hoofddepèts bijna in 't geheel niet van nieuw
Telaké, gelegen in de XIII en IX Kotta's, gunstige uit- zout konden worden voorzien (de aanmaak van 1879 leverde
komsten belooft, terwijl vele andere streken nader ver- slechts 1547/S0 kojans op), daalde de voorraad, die bij het
dienen te worden onderzocht. Naar aanleiding dezer aan- einde van 1878 162 227 kojans (4 866 810 pikols) bedragen
wijzingen zullen door den heer VERBEEK in de bedoelde had, tot p. m. 126 313 kojans (3 789 390 pikols) op 31
landstreek nieuwe nasporingen worden gedaan , waartoe December j l . , ongerekend de restanten in de verkooppakhem bereids vergunning is verleend. Hij was voornemens liuizen , waaromtrent ditmaal geen volledige opgaaf is ontzich vooraf naar Engeland te begeven ten einde aldaar te vangen. Bij de twee hoofddepóts op Madura lagen in voortrachten kapitaal te verkrijgen voor de oprigting van eene raad 106 130 kojans; de rest bevond zich in het doorvoernieuwe mij ubou w-maatschappij.
pakhuis te Tjilatjap in Banjoemas en op de vroegere aanDe aangevraagde vergunning tot het doen van mijn- maakplaats Paradessi in Rembang. Daar bij dit hoofddepót
bouwkundige onderzoekingen in de afdeeling Soekaboemi nog p. in. 18 000 kojans opgeschuurd lagen , en het wegens
(Preanger regentschappen), waarvan in het vorig verslag de groote spillage te Paradessi wenschelijk wordt geacht
melding werd gemaakt, is in het afgeloopen jaar verleend. de pakhuizen aldaar spoediger te doen leègvallen , zal het
Omtrent den uitslag der overige in het vorig verslag bedoelde zout niet langer enkel voor de behoefte van Remvernielde opsporingen door particulieren is sedert niets bang en aangrenzende streken worden bestemd, maar ook
naar de verkooppakhuizen in andere gewesten worden vernaders vernomen.
scheept.
§ 5. Ontginning van vloeibare delfstoven.
Het plan om aan de zoutwinning op Madura uitbreidingte
geven,
door hervatting van den aanmaak te Boender in
Daar de voorwaarden der verleende concessie tot ontginafdeeling Pamakassan (zie vorig verslag blz. 212), is in
ning van aardolie in het district Madja (Cheribon), waar- de
Indie nog in overweging.
over het laatst gehandeld is op blz. 207 van het verslag
Zoo als bekend is, mag aanmaak van zout voor partivan 1876, niet waren nagekomen, de ontginning voorts
gebleken was geen resultaten van eenige beteekenis te culiere rekening op Java en Madura alleen geschieden in
kunnen opleveren, en het in het belang der bevolking de residentien Djokjokarta en Soerakarta, mits uitsluitend
moest worden geacht deze vrij te laten gebruik maken van strekkende ter voorziening in de behoefte binnen die gewat de natuurlijke bronnen opleveren , is bij een Indisch westen , en voorts in de afdeeling Grobogan (Samarang),
besluit van 28 Maart jl. bedoelde concessie ingetrokken.
Door den pangeran van Langkat (Sumatra's Oostkust)
') In 't vorig verslag was ten onregte opgegeven f1081195.
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waar echter iilleeu <lt) zoutwuter- en modderwelleu van

een zevental daaaa't in liet district Endenen aan desa
industrie mogen worden dienstbaar gemaakt. Omtrent de
zoutwinning in de Vorstenlanden kunnen geen opgaven
worden verstrekt, maar de hoeveelheid in Grobogan verkregen bedroeg 13433 pikols, tegen 12484 pikolsm 1 8 7 8 ,
waarvoor aan den lande als cijns (zie Indisch Staatsblad 1876
n'. 258) werd opgebragt in 1878 f 6071 en in 1879 f 5560.
De in 1877 (zie het verslag van dat j a a r , blz. 225,)
nader aan de orde gestelde overweging der vraag (die ook
bij de behandeling der tariefwetten van 1865 en 1871 was
ter sprake gekomen), of het geen aanbeveling zou verdienen
het zoutmonopolie af te schaden en te vervangen door een
invoerregt met accijns, heeft een negatief resultaat opgeleverd. Door de Indische Regering is betoogd dat de opneffing der liemoeijenis van het Gouvernement met het
debiet van zout niet alleen den lande groot verlies berokkenen, maar ook voor de inlandsche bevolking eer
nadeelig zijn zou. Immers, zoo al lagere prijzen verkregen
zouden worden op de groote plaateen , — een voordeel dat
trouwens, wegens de geringe hoeveelheden waarin zout
gebruikt wordt, waarschijnlijk door niemand zou worden
gevoeld, — op kleinere plaatsen zou het zout óf niet te
koop óf schrikbarend duur zijn. Wat verder aangaat de
vervangin«- van het zoutmonopolie door een accijns, de
uitvoering van dit denkbeeld werd geacht in Indie op zoo
groote moeijelijkheden te zullen afstuiten , dat eene ver-
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wczenlijking niet mogt aanbevolen worden, te minder na
i e weinig aanmoedigende (.ndervindii g bij de heffing van
accijns op gedistilleerd verkregen. Van eene opheffing vun
het monopolie is dan ook door de Regering afgezien , en
zij is er nu slechts op bedacht om in de regeling daarvan
eeltige verbeteringen te brengen, wier wenscbelijkheid door

de praktik is aangetoond.
IV.

KOOI'VAAHT K\ tcHsspeeouw.
S 1.

Koojmart.

De statistiek van den handel en de scheepvaart in Nederlandsch Indie over 1878 was bij de directie van linaucien in .lunij jl. nagenoeg voor de pers gereed gemaakt.
De voornaamste cijfers betreffende genoemd jaar zijn vermeld in de bijlagen F F F en GGG hierachter, waarvan do
eerste een overzigt bevat van den algemeenen in- en uitvoer
(met inbegrip van hetgeen doorgevoerd, in de entrepöts
opgeslagen en uit de entrepóts weder buiten Nederlandsch
ludie uitgevoerd w e r d ) , terwijl de andere een overzigt
geeft van de scheepvaartbeweging.
De totalen van den algemeenen i n - en uitvoer in 1877
en 1878 vindt men in de twee volgende staten bekend gesteld,
die verder voor beide jaren ook den invoer tot verbruik
(zoowel regtstreeks als uit entrepot) en den uitvoer uit het
vrije verkeer doen kennen.

Invoerwaarde,

a)

187';
Koopmanschappen
of speciën.

Vlaggen enz.

Algemeene
invoer.

1878.
Invoer
tot verbrui!

Algemeene
invoer.

Invoer
tot verbruik.

Voor rekening van particulieren.
Nederlandsche vlag.
Koopmanschappen

Vreemde vlag.

.

.

j Uit entrepot .

.

.

Strandgoederen .

.

Nederlandsche vlag.
Speciën

Vreemde vlag\

.

69 885 854

Vreemde vlag.

. .

Uit entrepot .

.

.

Strandgoederen

.

.

f

50 847 719

f

40 022 296

42 799 934

60 049 634

f

43 341455
»

10164 288

51 566 899
40 128 961
9 950 129

19 016

19 016

f

112 704 804

f 101 053 319

f 103 391 089

f 101645 989

f

7 860111

f

f

f

5 501 547

.

Nederlandsche vlag.
Te zamen .

f

7 788 717

•

5 501 547

10 061115

9

4417 610

4 417 610

f

13 361658

f

13 290 264

f

14 478 725

f

f

77 745 965

f

58 636 436

f

70110 749

f

48 301481

45 523 843

47 759 065

»
•

10 164 288

f

19016

19 016

126 066 462

f 114 343 583

f 117 869 814

10 061115

14 478 725
61 628 014
44 546 571
9 950 129

»
f 116124 714

Voor rekening van bet Gouvernement.
Koopmanschappen

f

»

f

f

27 637 954

12 579 565

»

10 000 000

17 966 000

Speciën .
Te zamen

9 671954

»

f

22 579 565

>

o) Zoo als bekend (verg. onder anderen het verslas van 1877 blz. 22G) wijzen de opgaven omtrent den in- en uitvoer, welke in de
nandelsverslagen na 1873 z(jn opgenomen, uitsluitend aan wat er omging tusschen Nederlandsch Indie (zoowel tolg.bied als vrijhavens)
en elk daarbuiten gelegen land: er wordt dns geen melding gemaakt van het verken tusschen de velschillende gedeelten van Nederlandsch Indie zelf.
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Uittoerwnai-dc.

a)
1878.

1877.
Koopmanschappen
df speciën.

Vlaggen.

Algemeene

Uitvoer uit het
vrije verkeer.

uitvoer.

Uitvoer uit liet
vrije verkeer.

Algetneene
uitvoer.

Voor rekening' van particulieren.
Koopmanschappen

Nederlandsche
Vreemde . .

Speciën

Ta zamen

f

78 677 779
83185 670

f

76 516 943
82 337170

f

62 160 622
72039 490

f

61946 258
70 857 227

f

161863 449

f

158854113

f

134 200 112

f

132 803 485

f

847 932
681 283

f

837 573
681 283

f

7 270 880
206 425

f

7 270 880
206 425

f

1 529 215

f

1 518 856

f

7 477 305

f

7 477 305

f

79 525 711
83 856 953

f

77 354 516
83 018 453

f

69 431 502
72245 915

f

69 217138
71 063 652

f

163 392 664

f

160 372 969

f

141677417

f

140 280 790

f

38 290 204

Nederlandse he
Vreemde . .

Nederlandsche
Vreemde . .

Voor rekening van het Gouvernement,
Koopmamc nippen

f

57116 672 1

a) Zie de noot op de voorgaande bladzijde.
Aan koopmanschappen (behalve voor rekening" van het
Gouvernement) werd in 1878, bij vergelijking niet 1877,
minder in Nederlandsch Indie ingevoerd voor eene Wtuuda
van circa f 9Vj millioen . hoofdzakelijk door minderen aanbreng van kaïoenen goederen (waarvan ingevoerd werd voor
eene waarde van f 32 millioen tegen f 4 3 ' , millioen in
1877), doch de iuvoer ten verbruik was omstreeks 6 ion
hoosw dan in 1877. W a t de uitvoeren voor rekening van
particulieren betreft, gaf de algemeene uitvoer van 1878
een nadeelig verschil met 1877 van circa f 27V, millioen ;

de uitvoer uit het vrije verkeer ecu nadeelig verschil van
ruim f 26 millioen, 't welk voornamelijk is toe te schrijven
eensdeels aan minderen uitvoer van kofnj , anderdeels aan
lagjre taxatie van koffij , suiker en tabak.
Met het oog op de landen van herkomst en bestemming
— alle afzonderlijk vermeld in de aangehaalde bijlage
F F F — kan men de uitkomsten van 1877 en 1878, wat
den algemeeneu invoer en den algeineeuen uitvoer betreft,
in de volgende groepen rangschikken.

1877.
Landen van herkomst'of bestemming.

Koopmanschappen.

1878.

Ingevoerd voor rekening van particulieren, van:
082 462 f
953 451
r 50
32 921 937
950 400
Andere landen (buiten den Oosterschen Archipel)
25 950 794
10 145 767
Oost
\ Singapore . .
. • ' i ', Andere iredeelten (buiten Nederlandsch
A
Arci
1 312 040
3 730 595
" r 1 , 1 > Indie)
19 016
Onbekend (straudgoederen)

Nederland

f

112 704 804

Koopmanschappen.

Speciën.

f

13 361 658

f

42 729 509
27 619 089
28 363164

Speciën.

f

4 679 327

1 609 750
260 500
8 569 965
4 038 510
1

f

103 391089

f

14 478 725

6 869 344
5 331681
378 540

f

10 000 000

Ingevoerd voor rekening van het Gouvernement, van:

f

Nederland
Andere landen (buiten den Oosterschen Archipel)
,. .
(Sing-apore
\ Andere gedeelten (buiten Nederlandsch
Indie)

°°£, Und.

(5 826 581
755174
2 090199

f

9 671 954

f

I

f

17 966 000

>

»

y

1

f

17 9(56 000
»

»

f

12 579 565

f

lo ooo ooi)

f

58 422
11 859
42 179
17 719

f

6 860 0110
»
99 350
515 455

Uitgevoerd voor rekening van particulieren, naar
Nederland
Engelsen Kanaal (om orders)
Andere landen (buiten den Oosterschen Archipel).
O t
[Singapore
. . . . , Andere ge leellcn(buiten Nederlandsch
Archipel f l n d i e ) *
\

f

8(5 59(5 834
X 950 770
44 574 55(5
17 261884

»
T>

f

4 479 405
161863 449

37 850
1 481 766
9 599

f

1529 215

890
941
184
672

2 500

4 018 425
f

134 200112

f

7 4 7 7 305

[*•
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1877.

Landen van herkomst of bestemming.

Koopmanschappen.

1878.

Koopmanschappen.

Speciën.

Specieu.

Uitgevoerd voor rekening vau het Gouvernement, naar:
Nederland

|f

57116672 1

Uit de voorafgegane overzigten blijkt dat in 1878 de
invoer van Singapore en van andere niet tot Nederlandsch
Indie behoorende gedeelten van den Uosterschen Archipel
(waaronder voornamelijk i'inang en Malakka) is toegenom e n , doch die van Nederland en elders is afgenomen ,
terwijl zich, wat den uitvoer betreft, alleen toeneming
voordoet in de verschepingen naar liet Eugelsch Kanaal
om orders en in die naar Singapore.
De bijlage GGG vermeldt het aantal en de inhoudsgrootte
der op élke plaats in- en uitgeklaarde schepen onder Nederlandsche en onder vreemde vlag in 1878; voorts de

Stoomschepou.

Aantal.

Zeilschepen Zeilschepen
op
op
Europesche inlandsen e
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Ton- Aannen.
tal.

Ton- Aannon. taL

I f

38290204

landen of plaatsen van waar de schepen kwamen of naar
welke ze liestemd waren , het aandeel der verschillende
vlaggen iu de scheepvaartbeweging, eu eindelijk of de
schepen geladen dan wel in ballast kwamen of vertrokken. Aan die verschillende opgaven zijn de twee volgende
recapitulatien te ontleenen, waarbij weder, ter vergelijking ,
de cijfers van het voorafgegane jaar zijn opgenomen. De
eerste hier volgende recapitulatie doet zien hoeveel schepen
i n - en uitgeklaard werdeu op Java en Madura, en hoeveel
in de buitenbezittingen.

I n - of uitgeklaard op Java
en Madura.

VLAGGEN.

>

I n - of uitgeklaard in de
Buitenbezittingen a).

T O T A L E N

Zeilschepen Zeilschepen
Stoonv
schepen.

Ton- Aannen.
tal.

_

op

Stoonv

Europesche inlandsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Ton- Aannen. tal.

Ton- Aannen. tal.

Tonnen.

schepen.

Aantal.

Zeilschepen Zeilschep™
op
op
Europesche inlandsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Tonnen. Aantal.

Tonnen.

Aantal.

Tonin'ii.

Aangekomen schepen (geladen en in ballast te zamen).
1877.
18242 657 581336 485 128612 2343 51413 970
7385 657 87245 207 43493 569 16726 858

899259 1186 367988 3459 69055
183570 630 271538 755 24111

514 411248 1124 467421 1302 25627 1314 671581 692 172105 2912 68139 1828

1082829 1816 039526 4214 93760

282 545353 613 222941 1040 15474 680 583058 572 145404 224-2 5095.') 962
100 80110 359 207751 115 4260 746 113818 189 48201 645 19634 915

1128411 1185 368345 3282 66127
193928 548 256012 760 23894

451 625403 972 430692 1155 19734 1126 696876 761 193065 28S7 70587 1877

1322339 1733 624357 4042 90321

313 314023 701 239376 1116
201 96325 423 228045 180

T e zanten

.

.

.

1878.

Te zamen.

.

.

Vertrokken schepen (geladen en in ballast te zamen).
1877.
Xcderlandsclte

Tc znmen

.

.

.

297 272454 724 254210 1220 18606 630 570856 528 123664 2400 52170 927
198 93110 391 203340 187
7128 647 81243 404 37841 600 l'.'539 845

843310 1252 377874 3020 70776
174353 555 24118! 847

495 365564 1115 457550 1107 25734 1277 052099 692 161505 3000 71709 1772

1017603 1807 619055 4467 97143

1878.

Te zamen

.

.

.

928862 1220 sïutfin 3552
195200 520:240079 805 20389

»8I 275011 657 214528 1177
172 81559 344 2G014I 134

18095 685 053851 563 142102 2375 5 1975 966
5598 744 113047 182 46538 671 20791 910

453 356570 1001 414669 1311

23693 1429 767498 745 188640 3040 72766 1882 1124008 1740 603309 4357 96459

") In de opgaven over 1878 zijn voor het eerst die betreffende den op- en afvoer langs de Tamiang-rivicr begrepen, waar de
tolheffing (te Seroewajj) sedert 1 Januarjj van dat jaar van gouveraementswege plaats vindt (verg. het verslag van 1878, blz. 173).
Uit dit overzigt is te zieu dat in 1878 op Java eu Madura
minder schepen (zoowel stoom- als zeilschepen) zijn ingevlaird rJao in 1877, maar dat de tonnemaat der stoom*chepen ore» 't algemeen grooter w a s ; — dat in de buiteubezrttingeii l l 0 t g e t l l ] e i l ( j e hihoud der schepen grooter
waren dan [n 1377 f n j e t «Heen W a t de stoomschepen,
m.tnr ook wut de op Europesche wijze getuigde zeilschepen
o e n e n , terwijl hier ook de tonnemaat der inlandsche vaartuigen grooter w a i , ofschoon hun aantal minder bedroeg; —
'•"'1 f.1" 187 • d i i f h e t v e r s c h ü n , " t tle inklaringen gedureude 1877 in 't geheel neerkomt op eeue vermeerdering

van de aangekomen stoomschepen met 49 en van hunne
inhoudsgrootte met 239 510 ton , en op eene vermindering
van de aangekomen zeilschepen , wat hun getal lietreft,
met 255 (83 op Europesche en 172 op inlandsche wijze
getuigde), en wat de inhoudsgrootte betreft, met 18 614
ton (voor elk der opgegeven categorien respectievelijk
15 109 en 3445 ton).
De straks bedoelde tweede recapitulatie, welke thans
volgt, rangschikt de schepen naar gelang van de landen
of plaatsen van herkomst of bustcuiming.
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Aangekomen van:

IJ

1' J

Te zaïncn

Aantal
schepen.

<1

Metende
in
tonnen.

$ |

Andere gedeelten van den
Oosterschen
Archipel.

Aantal
schepen.

—. d

Singapore.

Aantal
schepen.

Aantal
schepen.

Metende
in
tonnen.

Nederland.

Metende
in
tonnen.

Andere landen
buiten den
Oosterschen
Archipel.

Aaiujekomen schepen {geladen en. in ballast te zamen).
i

1877.

Ntooninenopen

1
65

Nederl. vlag

127 774\

15

14 47S

131 102 22T

759 654 778

17 676

94 08(j

59 338

97(1 899 259

10

12 471

27

75

14H244

42

85h 183 570
371
45(
1
l
32 15C | 581 196 313 1 130 714117 18281082829

Nederl. vlag

98

89 79C

37

29 791

71

17 001

980 231 401 1 180' 367 988

vreemde vlag

4

2 29S 391

211 695

74

27 994

161

102

92 094 428

241 486

145

44 995 1 141 260 951
25 897 2 883

vreemde vlag
Te zamei

1

Zeilschepen
npEuropesche
w|)r.e petuigd.

Te zamen

29 550

630J 271 538
1

1816J 639 526

I

>

25

887

551

*

>

31

1617

207

>

T>

56

2 504

758

45157

753 145 125 4 622 929 051 5 615!l 336 902

.

163 j 217 569 77
14
14 769 449

230 988

731 130 586 1049 102 876 2 243 279 219

Te zamei

177 232 338 526

ZeiUchepen C Nederl. vlag
op inlandsche <
wijze getuigd. { vreemde vlag
Te zamei

8 506

42 871 3 459| 69 655

517

13 988

755 24111

34 403 3 400

56 859

4 214J 93 766

1

i Nederl. vlag. .
Totalen.

( vreemde vlag

276 145 1484 275 711 5 671 1031927 7 858 1816121
a)
«)

1878.
Ntderl. vlag
StoomscbepcD.

.

.

.

51

103 073

13

20 161

vreemde vlag .

.

.

13

16 533

10

7 830

Te zamen

64

119 606

23

27 991

72

60 694

43

39 947

Zeilschepen < Nederl. vlag
op Europesche )
wijze getuigd. ' vreemde vlag
Te zamen
Zeilschepen t Nederl. vlag
op inlandsche l
wijze getuigd. ( vreemde vlag
Te zamen

Totalen.

466

89 042

768 902 380

962 1128411

426

915 193 928

80 523

596 191 839 1 194 982 903 1877 1322339
96

25114

974 242 590 1185 368345

82

23 734

137

13

8509 316

188 597

85

69 203 359

228 544

23

815

504

24 072 2 755

41540 3 282

66 427

12 495

760

23 894

54 035 4 042

90 321

t

35 172

548 256 012

178 48 848 1111 277 762 1733 624 357

>

>

26

1196

231

10 203

»

i

49

2011

735

34 275 3 258

79

60 923

730 151 983 4 497 1186510 5 429 1563183

197 623

779 122 979 1066 128 190 2223 473 834

Nederl. vlag

123

vreemde vlag

26

25 042 352

149

188 809 431

Te zamen

130 102 797

163 767

503

258 546 1509 274 962 5 563 1314700 7 652 2037017
)

o) Hieronder 3 stoomschepcn, 23 Europeeseh en 18 inlandsch {.'«tuigde zeilschepen, melende 678, 6695 en 199 tonnen, in de statistiek vermeld als aangekomen „uit zee."
6) Hieronder 19 schepen als in noot a bedoeld, namelijk 2 stoomschepcn, 14 Europeesch en 3 inlandsch getuigde zeilschepen,
metende 906, 6242 en 114 tonnen.
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If
<s

Andere landen
buiten den
OutteMoheu
Archipel.

'S ?
8 a9
|-|

i-s | Si

Vertrokken

«1

Singapore.

11

lei

15"" E

< i.

Andere gedeel*
ten van den
Uostersc'neu
Archipel.

y. |
's E'

11

To samen.

11

31

1 £

•«J'S

Meter.de
in
toi.nen.

Nederland.

Engaltch
Kanaal
(om orders).

Metende
in
tonnen.

Vertrokken naar :

schepen (geladen en in ballast te tarnen).

1877.
>

(Nederl. vlag.

44

91413

| vreemde vlag

5

6 402

.

49

97 815

Zeilschepen (Nederl. vlag.
0]> Europesche C
wijze getuigd. ( vreemde vlag

122

122 211

1

35

23 962

157

146 173

Stoomschepen.

Te zanien

Te zamen
Zeilschepen (Nederl. vlag.
op inlandschc •
wjjze getuigd, f vreemde vlag
Te zamen

1

18

23 739

77

75 700

788 652 458

927 843 310

89 007

433

845 174 353

>

11

9 041 396

»

29

32 780 473

1178

25

10 247

84

15 512 1020 228 720 1 252f 377 874

61

37 858 264

136 294

05

17 038

62

39 036 289

140 541 149

23

698 547

»
>

1

69 243

165 367 1221 721 701 177211017063

130

26 029

556 241 181

32 550 1150 254 755 1807 ! 619 055
25 385 3 050

44 693 3 020

70 776

10 497

14 904

847

20 067

35 882 3 020

59 597 4 467

97 443

•

2>

B

>

23

1266 254

I

»

»

9

46

1964 801

60

34 684 708

116 597 4 858 925 877 5 799 1291960

(Nederl. vlag.

166

213 624

l

t vreemde vlag

40

30 364

61

37 858 293

146 601 715

117 202 1 133 110176 2 247 442 201

206

243 988

62

39 036 364

181 285 1423

233 799 5 991 1036053 80461734161

(Nederl. vla?.

23

47 753

»

»

13

18 391 105

83 935

825 778 783

966 928 862

(vreemde vlag

5

5164

•

»

11314 403

79134

495

916 195 206

.

28

52917

7>

»

26

Zeilschepen (Nederl. vlag.
op Europesche \
wjjze getuigd, (vreemdevlag

91

83 047

2

1025

14

18

11805

72

109

94 852

74

Totalen.

Te zamen

1178

570

1878.

Stoomschepen

Te zamen

Te zamen

.

Zeilschepen i Nederl. vlag.
op inlandsche <
wjjze getuigd, f vreemde vlag
Te zamen

.

: Nederl. vlag.
Totalen.

(vreerade vlag
Te zamen

>

29 705 508

103 069 1320 878 377 1882 1124068

9 397

84

12 911 1029 250 250 1220 356 030

52494 244

140 341

73

10 013

53 519 258

149 738 157

26

741 528

21

1011 266

10 862

»

47

1 752 794

35170 3 516

1025

53

28 529 717

121154 4 852 107-1054 5 738j1355562

B

B

>

»

3>

•

99 594

119

25 426

526 246 679

29 524 1148 275 676 1746 603 309
24 308 2 998
518

45 021 3 552

70 070

805

26 389

59 637 4 357

96 459

14510

114

130 800

2

23

16 969

72

52494 278

152666 742

106 609 1132 139 536} 2 247 468274

137

147 769

74

53 519 331

181 195 1459

227 763 5 984 1213590 7 985 1823836

•
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1880-1881.

!
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Wat liet jaar 1879 betreft, beschikt do Regering nog

over geen endere opgaven dan die te vinden zijn in de
maandidijksciie overzigten betreffende de bandelabewegiag
op Jnva en Madura, welke door liet Indisch departement
van ünancien in het liclit gegeven worden en alleen den
invoer tot verbruik (zoowel regtetreeka als bij uitslag uit
entrepot), zoomede den uitvoer uit liet vrije verkeer aan*
wijzeu. Uil deze maandstaten — wier inrigting in Augustus

1879 eonige verbetering heeft ondergaan — is echter niet
op Ie maken het totaal van den bedoelden i n - en uitvoer,
o m d a t : 1°. als maatstaf der opgaven niet algemeen de

Op Java en Madura door
particulieren ingevoerd
ten verbruik
(zoowel regtetreeka gelost
ala uit entrepot.)

JAREN.

Manufacturen
van katoen
(Waarde.)
1875

f 29 061 720
(19 432191)

1878

31994 981
(20 399 874)

1877

29 774 392
(18 341054)

1878

24 369 123
(15 218 813)
28 880 850

1879

(niet opgegeven.)

Wtllde wordt gevolgd, maar do meeste artikelen naar het
gewigt of de maat worden opgegeven; 2°. alleen do voornaamate artikelen van i n - en uitvoer worden vermeld ').
Niet overbodig schijnt hot om hier de cijfers te doen
volgen welke die maandstaten over elk der vijf jaren 1875
tot ea met 1879 aanwijzen ten aanzien van een paar
hoofdartikelen van invoer en van een zestal uitvoerproducten. De cijfers, tusschen ( ) vermeld, doen zien welk gedeelte der opgegeven hoeveelheid vau Nederland ingevoerd
of derwaarts uitgevoerd werd.

Van Java en Madura door particulieren uitgevoerd
uit het vrije verkeer.
(Alles in K.G.)

Petroleum

Suiker.
«)

(Liters.)

Koffij.

Tabak.

Indigo.

Thee.

Rijst
(gepelde en
ongepelde).

11993 790 206 735 803 18 233 646 14 534 111 312 246
(1 501 402) (99 017 730) (15955 854) (14 045 885) (256267)
13 002 718 198 607 224 21 087 360 14 903 616 610 827
(1 663 164) (67087 961) (19368 401) (13776 766) (426 523)

2 379 379 7 093 325
(2 245 400) (4104 418)

232 355 450 20 792 697 16 882 115 935 428
(79 763 823) (19179 902; (16 451253) (506 628)

2572 270 14 266 385
(2333 822) (5 373 582)

26 473 287
(1 807 200)
17 673 092
(4 860)

2171606 9 449 210
(2 099 752) (5 519 922)

230 970 707 13 999 328 15 315118 411 668 3490169 12788157
(57 745 412) (10007 264) (14584 471) (285 423) (3 269 243) (3 339 890)
2 593 738 8 659 655
39 791067 195 656 960 19 820 194 11 620 170 502 967
(niet opgegeven.) (35085 806) (13432 354) (10990 741) (316 428) (2 030 865) (4654 798)

a) Naar het Engelsen Kanaal (om orders) werden verscheept de navolgende hoeveelheden suiker (mede in K. G.): in 1875 26 619 220,
in 1876 29 868 068, in 1877 34 252 506, in 1878 48139 935, en in 1879 50 329 139.
Opgaven over 1S78 en 1879 voor al de in de maandstaten
genoemde artikelen vindt men in de bijlage H H H .
Ten slotte valt hier nog te verwijzen naar de bij dit
verslag behoorende kaart waarop de verschillende havens
in den Indischen Archipel zijn aangeduid zoo als zij uit
het oogpunt der heffing van i n - eii uitvoerregten zijn te
onderscheiden , en naar de daartoe betrekkelijke inededeelingeu op blz. 143 hienóór. Aldaar is onder anderen ook
vermeld dat in Julij jl. de hoofdplaats Bengkalis der resi-

StDomschepen.

Barken.

Schepen.

deutie Sumatra's Oostkust alsnog verklaard is te behooren tot
de voor den algemeenen handel opengestelde havens.
§ 2. Nederlandsch

Indische

Terwijl in bijlage J J J voor elk gewest afzonderlijk eene
opgaaf voorkomt van het a a n t a l , de soort en de inhoudsgrootte der aldaar in 18/9 te huis behoorende schepen en
vaartuigen , metende 20 ton en daarboven, volgen hierond^r de totalen van dat overzigt, vergeleken met die
der vier voorafgegane jaren.

B n kken.

Schoeners.

Kotters.

JAltllN.

AanAnnTonnen.
Tonnen.
tal.
tal

AanTonnen.
tal.

koopvaardijvloot.

W angkangs,
toops en andere
soortgelijke
vaartuigen.

TOTAAL.

AanAanAanA a n - Tonnen.
AanToDnen.
Tonnen.
Tonnen.
Tonnen.
tal.
tal.
tal.
tal.
tal.

1875

. . . .

43

34 008

8

5H84

01

36 463

30

7 386

177

14 333

16

489

905

29 319

1 270

117 982

1876

. . . .

45

26 097

8

7 503

85

34 019

26

7 067

175

13 445

17

588

1 028

40 557

1384

130 266

. . . .

M

29 896

11

7 893

77

30 508

24

5 953

180

14 617

17

536

1 075

33 480

1430

122 883

6

6 307

82

35 167

23

5 789

176

14 323

13

360

1 188

37 065

1532

126 446

4

4 730

83

38 201

24

5 984

172

11323

14

398

1 317

39 307

1658

130 697

1877
1878

. . . .

44

27 435

1879

. . . .

44

27 754

Uit den volgenden staat biijken het aantal en de soort
der op Europesche wijze getuigde schepen en vaartuigen,
ten behoeve waarvan in de laatste vijf jaren eerste zeel

) Aan de in vorige verslagen reeds besproken mindere volledigheid der jaarl(jksche handelsstatistiek, in zoover deze, na 1873, de
opgaven betreffende Java en Madura niet meer afgescheiden hield
van die der buitenbezittingen, is thans, overeenkomstig de in't vorig
verslag (blz. 213 noot 3) gedane toezegging, te gemoet gekomen by
de in Augustus jl. verschenen statistiek van 1877. Aan dat handels-

brieven voor de vaart biunen Nederlandsch Indie werden
uitgereikt.
verslag is als staat lit. K een overzigt toegevoegd, aanwijzende de
hoeveelheid en de waarde der goederen die in elk der jaren 1874
t/m 1877 door particulieren op Java en Madura z(jn in- en van daar
z(jn uitgevoerd. Deze aanvullingsopgaaf biedt dus gelegenheid om
na te gaan welk aandeel de buitenbezittingen dragen in de tot dusver gepubliceerde cijfers van den algemeenen invoer en den algemeenen uitvoer in Nederlandsch Indie.
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V. AJOUUI ONDEKWElil'KN.

10

11

1870.

44

8

11

1877.

24

3

11

1878.

21

t

;}

1879.

32

3

1

Tt

1

4

20

1

i

15

i

17

ii

3

Brikke.

Kotters.

41

Schoenere.

1875.

m

Barken.

Fregatten.

SOO«T 3R!l VAARTL'IQR>

Stoomschepen

Aantal.
JAREN. vaartuigen.

ii

Oe».airnMilijke
inhoudsgroottc
(in to»nen).

geringer dan in de laatste jaren. In Paneroean, waar
11 948

ii

19102

11

1

ii

19

1

ii

5 688

ii

ü

ii

13

1

ii

7 850

ii

7

17

1

i»

9 349

3

Van deze schepen en vaurtuigeu behoorden:
aan
metende
aan
aan
metende
vreemde metende
Euroin
in
inin
oosterpeauen. tonnen.
tonnen. landers. tonnen.
lingen.

in :

1875

.

.

14

7 143

17

3 730

10

1 075

12 671

li

5 800

10

691

1870

. . . .

20

1877

. . . .

0

3 961

13

1 297

5

430

1878

. . . .

1

1 283

15

6 153

8

414

1879

. . . .

7

3 039

21

5 959

4

351

§ 3. Scheepsbouw.
Aaugaande don inlaudschen scheepsbouw valt ditmaal
niets toe te voegen aan hetgeen daaromtrent reeds in vorige
verslagen is vermeld. Evenmin zijn thans bijzonderheden
mede te deelen betreffende de Europesche werven of werkplaatsen voor scheepsbouw. Ten aanzien van de indertijd
aan eene particuliere maatschappij verleende concessie voor
het vestigen van dok-inrigtingeti te Batavia en Soerabaija
valt aan te teekenen dat de onderneming in Üctoberl879
een nieuw uitstel van twee jaren heeft verkregen (thaus
tot 27 November J881) voor het in exploitatie brengen
dier dokken. Een der twee uit Europa aangebragte dokken ,
dat hetwelk bij Onrust gezonken is, wil de maatschappij
nog trachten te ligten met machines daartoe opzettelijk
uit Engeland ontboden ; het andere, kleinere, dok was
volgens de laatste berigten der Regering nog niet gereed
om in gebruik te worden gesteld.
Uit de volgende opgaaf kan worden gezien hoe vele van
de schepen en vaartuigen , die voor het eerst met een
Nederlandsch Indischen zeebrief in de vaart kwamen, in
Nederlandsen Jndie zelf waren gebouwd.
Waar gebouwd.
Aantal
vaar-

JAIIKS.

I n Indie.

In Nederland. In den vreemde.

tuigen.
Aantal. Tonnen. Aantal. Tonnen. Aantal. Tonnen.

1875 .

.

41

a)

22

1835

n

1876 .

.

44

*)

17

1575

4

1877 .

.

24

<0

12

652

»

1878 .

.

24

d)

14

936

4

1879 .

.

32

«)

14

925

3

19

10 113

23

15 966

12

5 036

3294

6

3 621

2206

15

6 218

ii

1621
n

Jiiuni'iilandscke handel; markten (passars). Over liet algemeen was In 1879 de naadel in lijnwaden op Java vrij
levendig te noemen , maar in sommige streken , in 't bijzonder in West-Java en in Soenibaija, was bet debiet veel

o) 1 stoomschip, 3 brikken, 16 schoeners, 1 kotter en 1 ander
vaartuig, metende 60, 685, 1033, 18 en 39 tonnen.
6) 1 stoomschip, 1 schip, 1 bark en 14 schoeners, metende 107,
139,
614 en 716 tonnen.
c
) 11 schoeners en 1 kotter, metende 632 en 20 tonnen.
<0 1 stoomschip, 12 schoeners en 1 kotter, metende 12, 899en
24 tonnen.
e) 1 brik, 12 schoeners en 1 kotter, metende 209, 065 en 51
tonnen.

sedert de voltooijing van den spoorweg tot Malang de
aanvoer van katoenen goederen op de passars zeer toenam ,
daalden do prijzen daarvan op sommige plaatsen meer
dan 20 pet.
In den rijsthandel ging in het afgeloopen jaar weer veel
om. De uit\oer van rijst uit Oheribon (zoogenaamde Indramaijoe-rijst) naar bijna alle streken van den Archipel en
naar Europa en Australië was zeer belangrijk. Daarentegen werden op andere plaatsen groote hoeveelheden rijst
uit Saigon en Siam ingevoerd.
Ook in liet afgeloopen jaar ontstonden weder nieuwe
markten op Java, ditmaal slechts op 3 plaatsen (in Batavia, Cheribon en Madioen).
In het gouvernement van Sumatra's Westkust kwamen
op twee plaatsen markten tot stand. Op de reeds bestaande
passars in dit gouvernement heerschte in 1879 veel vertier , vooral in den lijnwaadhandel. Het meeste gewild zijn
madapolams, Engelsche chitzen en vooral Europesche ge •
drukte kains. Ook Boeginesche sarongs, die in groote hoeveelhedeu werden aangevoerd, vonden veel aftrek.
In Benkoelen bleef bet aantal marktplaatsen onveranderd
en het debiet van lijnwaden stationair. Europeesch fabriekaat was het meest gewild. Opkoop en uitvoer van rijst
hadden niet plaats. Daarentegen werd van PadaDg en
Batavia weder veel rijst ingevoerd.
De goede uitkomsten in de Lampongsche districten van
den oogst van nagenoeg alle producten hadden ten gevolge
dat de handel er in het afgeloopen jaar veel levendiger
en het debiet van lijnwaden grooter was dan in 1878.
Europeesch gedrukt katoen en ongedrukte sarongs, als
ook Makassaarsche en Javaansche (batik) kleedjes, waren
het meest gewild.
In Palembaug vermeerderde het aantal marktplaatsen
door de oprigting van een passar te Pagaralam in de Pasoeinahlanden. De handel in lijnwaden breidt zich in deze
residentie meer en meer uit. Engelsch en Nederlandsch
fabriekaat is het meest gezocht. Ten gevolge van het gedee.ltelijk mislukken van den rijstoogst in de laatste twee
jaren was de rijsthandel nog al levendig.
Uit Riouw wordt gemeld dat de tijdsomstandigheden in
1879 (verg. blz. 13 hiervóór) voor het plaatselijk vertier
niet gunstig waren , maar dat toch de invoer van lijnwaden
van Europeesch en Javaansch fabriekaat toenam. Het plan
van eenige voorname Chinezen om ter hoofdplaats eene
steeneu met pannen gedekte passarloods op te rigten (zie
vorig verslag blz. 218) is niet tot uitvoering gekomen.
Op Banka en Billiton neemt de vraag naar lijnwaden
merkbaar toe. Vooral de mijnwerkers voorzien zich het
liefst van Engelsch en Duitsch fabriekaat.
In de Westerafdeeling van Borneo heerschte in het afgeloopen jaar veel vertier in den rijsthandel, hetgeen grootendeels in verband stond met den belangrijken uitvoer
van getah-pertja (zie blz. 193/194 hiervóór), waarvoorop de
markt te Singupore hooge prijzen werden bedongen. De
lijnwaadhandel ging niet achteruit. Ten gevolge van de
drukke gemeenschap met Singapore wordt het Engelsch
fabriekaat 't in eest omgezet.
Omtrent de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo vindt
men vernield dat over 't algemeen het koopvermogen der
bevolking geleden heeft onder de herhaalde mislukkingen
van het rijstgewas in de laatste jaren. Ter hoofdplaats
Bandjermasin werd niettemin in den handel meer dan
vroeger omgezet, waartoe het ontstaan eener geregelde
stoomgemeenschap met Singapore veel bijdroeg.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden was
het vertier op de passars (waarvan er weder 2 op nieuwe
plaatsen werden geopend) in het afgeloopen jaar levendiger
dan in 1878, dank zij de betere uitkomst van den padioogst en den guestigen toestand van den handel. De Makaaeaanebe en Boeginesche sarongs, slendangs, hoofddoeken en broeken, die door de vrouwen op Celebes geweven worden , maken een niet onbelangrijk artikel van
uitvoer uit, onder anderen ook naar Java en Sumatra.
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!:i de residentie Menado bleef het vertier op de DMMUt
toenemen. De handel in lijnwaden was echter ten gevolge
van den weinig voordeeligen koffijoogst minder belangrijk
dan in 1878.
Vrij levendig was deze handel in de residentie Amboina ,
waar het meest gezocht zijn Hollandsche en Frunsche
shirtiugs en zwart katoen. Ook Makassaursche sarongs
vinden hier veel aftrek. Te Wahaai op Cerani werd een
p.issar opgerigt.
Het dibiet van lijnwaden nam in bet afgeloopen jaar
ook in Ternate toe. In Timor bleef het, echter stationair.
In laatstgenoemde residentie wordt door de vrouwen uit
inheemsche kapas eene bijzondere soort van kleedjes, de
zoogenaamde slimoets, vervaardigd, die in den geheelen
Timor-archipel een geliefkoosd kleedingstuk zijn.
Visscherijen. De zeevischvangst blijft door den geheelen
Archipel een der belangrijkste middelen van bestaan opleveren , even als het vervaardigen van de daarvoor benoodigde vaartuigen en netten. Verbeteringen in de h u l p middelen bij de vischvangst, waardoor zooveel zou kunnen
worden bijgedragen om het bedrijf productiever te maken ,
worden schier nergens door den inlander toegepast. Oru
in die rigting van regeringswege iets te beproeven, is
o n l a n g s , naar aanleiding van de te Berlijn gehouden
visscherij-tentoonstelling, naar Indie gezonden een te Itzehoe
(in Holstein) vervaardigd vischnet van Amerikaanscbe vinding , dat. naar het getuigenis van een met de visscherijen in
de Molukken van nabij bekenden lndischen hoofdainbtenaar,
voor het gebruik in die streken vele voordeden zou
aanbieden.
In het afgeloopen jaar werden op Celebes in 't geheel
geene en in den Timor-archipel slechts zeer weinige iuboorlingen voor de parelvisscherij op de noordwestkust
van Australië aangeworven.
Verschillende takken van inlandsclie nijverheid. Omtrent
de eigenlijke handwerksnijverheid onder den inlander bevatten de gewestelijke verslagen over 1879 geen andere
mededeelingen dan reeds in hoofdzaak in vroegere verslagen
werden aangetroffen. Alleen valt op te merken dat bij de
inlandsclie bevolking gaandeweg meer lust wordt bespeurd
om zich op ambachten toe te leggen. In sommige takken
van nijverheid, die vroeger uitsluitend in handen van
Chinezen waren , tracht thans de inlander, en niet altijd
zonder v r u c h t , met dezen te concurreeren.
Loonen van ambachtslieden en koelies. Hieronder volgt
een overzigt van de gemiddelde loonen in de verschillende
gewesten in het afgeloopen jaar. Omtrent het verschil in
het bedrag dier loonen , al naar mate de arbeid ten belioeve van Europeanen , vreemde oosterlingen of inlanders
verrigt wordt, raadplege men liet medegedeelde op b i l . 219
van het vorig verslag.

Gemiddeld loon per dag:
GEWESTEN.

Krawang b) . . . .
Preanger regen tschapTagal

voor
ambachtslieden.

voor
koelies.

f 0,50 a f 0,80 f 0,25 a f 0,60
0,75 » 2,00 a) 0,50
0,50 > 1,00
0,25 » 0,30
0,35 »
0,50 »
d) 0,50 »

1,50
0,15 »
2,00 c) 0,20 »
1,20 d) 0,25 »

0,30
0,35
0,30

o) Op landbouwondernemingen genieten de arbeiders een loon
van f 3 tot f 6 'smaands, henevens rijst.
b) De mandoors op de particuliero landerijen ontvangen f 10 a
f 15 'smaands, benevens één katti rijst per dag.
c) Op taak werkende, kunnen koelies f 0,40 É f 0,70 daags verdienen.
d) De ambachtslieden op landbouwondernemingen worden in den
regel per maand betaald en krjjgen dan f 15 a f 30. Het dagloon
voor koelies bedraagt soms ook f 0,35 of f 0,40.
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(ïemiddeld loon per d a g :
voor
ambachtslieden.
I'ekalongan
Samarang
Japara
Hem bang

.

.

.

.

Soerabaya
I'asoeroean . . . .
Probolioggo . . . .
Bezoeki
Banjoewangi....
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta . . . .
Sierakarta
Madioen
Kediri
Madura
Sumatra's Westkust .
Benkoelen
Lampougsche districten
Palembang
. . . .
Sumatra's Oostkust p).
Biouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling
van
Borneo r) . . .
Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo . .
Celebes
Menado
Ternate
Amboina
ld. (alleen de afdeeling
Banda)
Timor

voor
koelies.

f 0,70 a f
e) 0,70
0,50
0,50
0,80
(/) 0,60
h) 0,50
1,00
1,00
0,60
0,40
0,30
0,60
0,60
/) 0,50
0,50
0,60
1,00
1,00

1,50
2,00
1,50
1,00
2,00
1,00
1,00
1,50
2,00
1,50
1,00
2,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
2,00
1,50

il) 1,00
1,00
2,00
q) 1,00
1,50
1,25

2,25 n) 0,50 >
1,25 o) 0,40 »

f 0,30
e) 0,40 a f 0,75
/ ) 0,25 » 0,40
0,20 » 0,25
0,35 » 0,60
0,30 » 0,50
h) 0,25 » 0,40
0,40 » 0,75
0,50 » 0,80
i) 0,25 » 0,40
0,20 » 0,25
k) 0,25 » 0,40
0,25 » 0,30
0,30 * 0,50
0,25 » 0,40
0,30 » 0,40
0,25 » 0,30
0,60
w)0,30 » 0,40

0,50

1,25 q) 0,60 »
3,00
1,00 »
2,50
0.60

0,60
0,60
0,80
2,00

1,00

1,50

0,60
1,00
0,75
0,50'
1,00

2,50
0,50
2,50
0,50 »
1,50 s) 0,20 »
1,00 t) 0,30
0,35 »

1,00
0,60

u) 1,50
2,00

5,00
0,80 »
3,00 v) 0,35

1,00

0,66'

0,50

e) De opgegeven loonen zyn die welke ter hoofdplaats betaald
werden. In de binnenlanden was in 1879 het dagloon voor ambachtslieden f 0,50 a f 0,60, voor koelies f 0,25 a f 0,40.
f) Kinderen en vrouwen verdienen f 0,10 a f0,30 per dag.
g) In Malang verdienen de ambachtslieden tot f2 daags.
h) In de afdeeling Loemadjang zijn de loonen hooger, ten gevo!ge van de concurrentie tusschen de tabaksondernemers: werkbazen ontvangen aldaar gemeenlijk f 1 a f 1,50; koelies f 0,60 daags.
i) Te Tjilatjap stijgen de koelieloonen soms tot f 1,00 daags.
/.) Op taak werkende, kunnen de koelies een dagloon van f 0,75
behalen.
/) Timmerlieden en smeden krijgen dikwijls f 1,50 a f 2,70 per dag.
t?i) Voor koelies, die tevens den kost krjjgen, loopt het loon
niet hooger dan f 0,25 daags.
II) Als ambachtslieden en koelies bieden zich in de Lampongsche districten meestal vreemdelingen aan.
o) Op enkele plaatsen, onder anderen te Tebing Tinggi, bedraagt
het dagloon voor koelies f 0,75 a f 1,00.
/>) De vaste koelies by de landbouwondernemingen verdienen 10
a 12 dollars per maand, met vrjjc rijst en woning. Praauwenvoerders verdienen f 2,50 per dag.
q) De loonen zjjn gestegen ten gevolge van het volksverloop dat
na de invoering der bcdrijfsbelasting onder de Chinezen heeft plaats
gehad.
r) Dajaks bü Chinezen werkzaam krjjgen f0,25daags, benevens
kost. Te Sambas betaalt men aan een roejjer f 0,50, en te Sin tang
f 1 daags.
J) In het binnenland krjjgen de koelies f 0,17 a f 0,40 daags.
/) Voor houtzagers f 0,40.
«) In 1878 werd voor ambachtslieden geen hooger dagloon dan f 3
opgegeven; de stjjging tot f 6 vindt men niet toegelicht.
r) De opgaaf betreft alleen de hoofdplaats Koepang. In de binnenlanden van Timor wordt slechts f 0,20 daags betaald en wordt dit
loon meestal verrekend in hoofddoeken, parangs (messen) of koralen.
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Kamers van koophandel en nijverheid. Als verslag \nn
hare verrigtingen f?af dfl kamer te Batavia weder eene \erzauieling in 't licht van de voornaamste stukken , die in
hare vergaderingen van 1879 aan de orde kwamen. Een
verslag omtrent den handel is alleen ontvangen van dB
kamer te l'adang. Dit stuk , dat uitsluitend den handel
te dier plaatse betreft, vindt men hierachter afgedrukt als
hijlage KKK.
Maten en gewigten. Het ontwerpen eener regeling omtrent den ijk der bestaande maten en gewigten (zie vorig
verslag blz. 220) is vertraagd doordien de deskundige
ambtenaar (de te Batavia gestationeerde ijker) kort na zijne
terugkomst van buitenlandsch verlof 's landsdienst verliet,
en een opvolger, die van hier zal moeten worden uitgezonden, nog niet is aangewezen.
Aan ijkgelden werd in 1879 ontvangen eene som van
f 2999, tegen f 2277 in 1878.
Tentoonstellingen. De Buitenzorgsche wedloop-sociëteit en
de vereeniging voor den planten- en dierentuin te Batavia
hielden, zoo als reeds op blz. 188 is gezegd, ook in 1879
elk bare gewone jaarlijksche tentoonstelling van vee of
voortbrengselen van land- en tuinbouw. Van tentoonstellingen, inzonderheid ten nutte van den inlander georganiseerd, vindt men geen gewag gemaakt.
Zoo als reeds op blz. 198 hiervóór is aangeteekend, is

door de Indische Regering eene belangrijke verzameling
ertsen enz. bestemd voor de dit jaar te houden tenroonstelling te Melbourne (Australië), terwijl ook van harentwege inzendingen zijn geleverd voor de internationale
visscherij-tentoonstelling, welke in den afgeloopen zomer
te Berlijn heeft plaats gehad. Deze inzendingen , bestaande
uit voorwerpen betrekking hebbende op de uitoefening van
bet vis.schersberoep in verschillende gedeelten van den Nederlandscb Indischen Archipel, zijn thans hoofdzakelijk
verdeeld tusschen drie instellingen hier te lande ('s Rijks
ethnografiseh museum , de ethnografische verzameling van
de instelling voor onderwijs in de taal-, land-en volkenkunde van Nederlandsch Indie te Delft, en het Koloniaal
museum van de maatschappij van nijverheid te Haarlem).
Voorts zijn eenige voorwerpen te Berlijn achtergebleven
ten behoeve van het ethnografiseh museum aldaar.
De uit de militaire werkplaatsen op Java afkomstige
inzendingen, welke deel hadden uitgemaakt van de in
1879 te Arnhem gehouden tentoonstelling van Nederlandsche en koloniale nijverheid , zijn , overeenkomstig de oorsproukelijk daaraan toegedachte bestemming, afgestaan
aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda , ten dienste
van het onderwijs der toekomstige Indische officieren.
De Minister van Koloniën,
W. VAN GOLTSTKIN.

Verbeteringen.
Blz. 52, kolom 1, re?. 23, staat: Op Madura, lees: Op Banka;
„

52,

„

1,

„ 28 en 29, staat: der beide andere kustlichten; lees: der beide kustlichteu; •

l
„

55

i
„

2,
2,

„ 2|en 3 , staat: in 1870 (zie vorig verslag blz. 174) slechts 11: lees: in 1879 slechts U ;
„ 3 en 4, staat: 49 perceelen; lees: 48 perceelen.
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